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เปิดกล่องของขวัญปีใหม่

สุขกาย สุขใจ ... ตลอดทั้งปี 2556
และแล้วบรรยากาศของการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กผ็ า่ นพ้นไป...
เชื่อแน่ว่าวันหยุดยาวที่ผ่านมา พวกเราทุกคนคงใช้เวลาในช่วงปีใหม่เก็บเกี่ยวความสุข จากการ
พักผ่อน ชาร์จแบตเตอรี่เพื่อเตรียมพร้อมที่จะพบกับความท้าทายใหม่ที่รอเราอยู่ในปี 2556
หรือปีงูเล็กน�ำโชคนี้
ปี 2555 ที่ผา่ นมา มีเหตุการณ์ส�ำคัญต่างๆ เกิดขึ ้นมากมาย ซึง่ บางเรื่ องบางสิง่
อาจจะเป็ นเพียงความเชื่อทางความคิด แต่อาจจะมีผลกระทบให้ เกิดความเปลีย่ นแปลงกับ
กลุม่ คนที่มีความเชื่อนันๆ
้ เป็ นอย่างมาก เช่น ความเชื่อเรื่ องปฏิทินมายา ท�ำนายวันสิ ้นโลก
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ซึง่ เป็ นไปตามปฏิทินของอารยธรรมอเมริ กากลาง แต่ถ้าหากเรา
ศึกษาและท�ำความเข้ าใจให้ ดแี ล้ วก็จะพบว่า เป็ นเพียงแค่การเริ่มนับวงรอบใหม่ตามปฏิทนิ
ระบบ ฮาบ (Haab) ของชาวมายา เท่านัน้ เช่นเดียวกับการขึ ้นต้ นศตวรรษใหม่ปี 2000 ที่
ไม่มีเหตุการณ์โลกแตกเกิดขึ ้นแต่อย่างใด หรื อความเชื่อในเรื่ องของ “ปีชง” ตามนักษัตร
ต่างๆ ซึง่ ถึงแม้ บางเรื่ องอาจจะไม่สามารถพิสจู น์เป็ นหลักฐานได้ แต่ก็เป็ นสิ่งที่จะช่วยส่ง
เสริ มให้ จิตใจของผู้ที่ปฏิบตั ิตามมีความสุข รวมทังเป็
้ นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ พวกเรา
ตระหนักถึงความระมัดระวังในการใช้ ชีวติ และการปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ต่างๆ รอบๆ ตัวเราให้ ดี เพื่อ
หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ร้ายๆ ต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้น
อย่างไรก็ตาม ปี ทีผ่ า่ นมา กรมศุลกากรของเรา ก็ยงั คงมีความมุง่ มัน่ ที่จะท�ำหน้ าที่
เป็ นหน่วยงานที่ม่งุ เน้ นในการพัฒนาส่งเสริ ม และสนับสนุน ด้ านการค้ าและการแข่งขัน
ระหว่างประเทศ ให้ มีศกั ยภาพทัดเทียม หรื อเหนือกว่าคูแ่ ข่ง ในการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจ
โลก ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาระบบในการให้ บริ การใหม่ๆ พัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน
รวมถึงเจ้ าหน้ าที่ฯ ให้ มีทกั ษะความรู้ ความสามารถ ให้ ทดั เทียม สอดคล้ องกับความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจโลก เพื่อเตรี ยมความพร้ อมรับมือกับการก้ าวเข้ าสูก่ าร
เป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังการร่
้
วมมือกับภาคเอกชน
ในการแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ หมดไปหรื อเหลือน้ อยที่สดุ
ในปี 2556 นี ้ นอกเหนือจากความมุง่ มัน่ ที่จะสานต่อและพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของกรมฯ ให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2555 แล้ ว กรมศุลกากรก็ยงั มีเป้าหมาย
ที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการให้ บริ การแก่ผ้ ปู ระกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
มาตรฐานในการท�ำงานให้ เป็ นสากลมากขึ ้น สอดคล้ องกับค�ำขวัญของวันศุลกากรสากล
(International Customs Day) ประจ�ำปี 2556 ที่วา่ “นวัตกรรมเพื่อความก้ าวหน้ าในงาน
ศุลกากร (Innovation for Customs Progress)” ตามที่องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้
ก�ำหนดให้ ปีนี ้เป็ นปี แห่งการสนับสนุนด้ านนวัตกรรม
ท้ายสุด ... ทีมงานกองบรรณาธิการจุลสารศุลกากร ขออ�ำนาจคุณพระศรีรตั นตรัย
จงดลบันดาลให้พวกเราทุกคน มีความสุขกาย สุขใจ พร้อมด้วยสุขภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง เพือ่
เตรียมพร้อมก้าวเดินไปพบกับสิง่ ใหม่ๆ และได้ท�ำตามเป้าหมายทีแ่ ต่ละคนตัง้ ใจไว้ ดังสุภาษิตทีว่ า่
“คนที่รู้จักจุดหมายปลายทางของตนเอง คือคนที่เดินทางไปได้ไกลที่สุด” คิดหวังอะไรก็ขอให้
ประสบความส�ำเร็จ …
(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 บรูไน 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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ตอนที่2
ศุลกากรเปิดประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา

(Kingdom of Cambodia)
สภาพภูมิประเทศ

(Kingdom of Cambodia)
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ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี พื้นที่ 181,035 ตาราง
กิโลเมตร (หรือประมาณ 1 ใน 3ของพื้นที่ประเทศไทย) พรมแดนทางทิศใต้
จรดกับอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด
ทิศเหนือติดกับจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และลาว
ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม
เมืองหลวง คือ กรุงพนมเปญ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน มีเนื้อที่
ทั้งหมด 1,963.2 ตารางกิโลเมตร ถูกล้อมรอบด้วย จังหวัดกันดาล นอกจาก
นี้ยังเป็นศูนย์กลางแหล่งอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมหลัก รวมไปถึงเป็น
ศูนย์กลางของการเมือง วัฒนธรรม และศูนย์ราชการของประเทศ อีกทั้ง
พนมเปญ ยังมีชื่อเสียงในฐานะที่มีสถาปัตยกรรมแบบเขมรดั้งเดิม การเดิน
ทางในพนมเปญใช้ รถตุ๊กตุ๊ก และรถจักรยานยนต์เป็นหลัก

ระบบการปกครอง

สังคมและวัฒนธรรม

ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่ง พระมหากษัตริย์ คือ
พระบาทสมเด็ จ พระบรมนาถนโรดมสี ห มุ นี โดยมี
สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน เป็นนายก
รัฐมนตรี
ประชากรจ�ำนวน 14.7 ล้านคน เชื้อชาติกัมพูชา
96% มุสลิม 2.2% เวียดนาม 0.4% จีน 0.2% และที่
เหลือเป็นชนกลุ่มน้อย หรือชาวเขารวม 17 เผ่า นับถือ
ศาสนาพุทธ 95% อื่นๆ 5%

ในประเทศกัมพูชามีการท�ำบุญประเพณีชาติต่างๆ
เหมือนกับเมืองไทยเช่นกัน เช่น วันสงกรานต์ เริ่มจาก
วันที่ 13 เมษายน ถึง 15 เมษายน ประเพณีวันลอย
กระทงช่วงสิ้นเดือนตุลาคม และอีกมากมาย พิธีบุญ
ต่างๆ จัดขึ้นทุกๆ ปี เพื่อให้ลูกหลานได้รู้จักประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของชาวกัมพูชาทีม่ มี าตัง้ แต่ยาวนาน
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ประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญ
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่กัมพูชาส่งออกมากที่สุดโดยมีมูลค่า
การส่งออกมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนเวียดนามเป็น
ประเทศทีก่ มั พูชาน�ำเข้ามากทีส่ ดุ สามารถแซงจีนซึง่ เคยเป็นประเทศที่
กัมพูชาน�ำเข้ามากที่สุด ขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าส�ำคัญอันดับ 3 ด้วยมูลค่า
การค้ารวม 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สินค้าส่งออกที่ส�ำคัญ คือ สินค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา
ข้าว ผลิตภัณฑ์ปลา ข้าวโพด ถั่วเหลือง ใบยาสูบ และผลิตภัณฑ์ไม้
สินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และสิ่งทอ
ตลาดส่งออกที่ส�ำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรป
ญี่ปุ่น ฮ่องกง แคนาดา และสิงคโปร์
สินค้าน�ำเข้าที่ส�ำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำเร็จรูป
อาหาร และเครือ่ งดืม่ ผ้าผืน รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ รถยนต์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปูนซีเมนต์ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์
เครือ่ งส�ำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รกั ษาผิว น�ำ้ ตาลทราย และผลิตภัณฑ์
ยาง
แหล่งสินค้าน�ำเข้าทีส่ ำ� คัญ คือ เวียดนาม จีน ไทย ฮ่องกง ไต้หวัน
เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อังกฤษ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
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2554
2555
มกราคม - พฤศจิกายน

ปี
ด่าน

ประเภท

2553

2554

%∆
2554/2553

%∆ 2555/2554
ม.ค. - พ.ย.

ด่านศุลกากรจันทบุรี
(ศภ.1)
จังหวัด จันทบุรี

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

3,630.24
2,253.23
1,377.01
876.22

3,400.76
2,772.95
627.81
2,145.13

3,028.38
2,485.39
543
1,942.39

4,150.05
3,136.43
1,013.63
2,122.80

-6.32
23.07
-54.41
144.82

37.04
26.19
86.67
9.29

ด่านศุลกากรคลองใหญ่
(ศภ.1)
จังหวัด ตราด

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

19,019.11
18,917.54
101.57
18,815.96

21,911.69
21,761.61
150.08
21,611.52

19,776.96
19,652.14
124.82
19,527.32

22,720.27
22,322.33
397.94
21,924.38

15.21
15.03
47.76
14.86

14.88
13.59
218.82
12.28

จุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน
(ศภ.1)
จังหวัด สระแก้ว

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

488.66
0
488.66
-488.66

348.14
0
348.14
-348.14

258.94
0
258.94
-258.94

982.22
0
982.22
-982.22

-28.76
N/A
-28.76
28.76

279.33
N/A
279.33
-279.33

จุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา
(ศภ.1)
จังหวัด สระแก้ว

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

38.4
2.22
36.17
-33.95

178.28
1.02
177.26
-176.24

173.33
1.02
172.31
-171.3

565.22
0.28
564.94
-564.66

364.32
-54.17
390.04
-419.14

226.09
-72.64
227.85
-229.64

จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ
(ศภ.1)
จังหวัด สระแก้ว

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

76.46
0
76.46
-76.46

168.15
0
168.15
-168.15

116.9
0
116.9
-116.9

555.47
0
555.47
-555.47

119.91
N/A
119.91
-119.91

375.16
N/A
375.16
-375.16

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
(ศภ.1)
จังหวัด สระแก้ว

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

30,300.22
28,087.65
2,212.57
25,875.08

36,785.76
33,371.92
3,413.83
29,958.09

33,125.37
29,963.63
3,161.74
26,801.90

43,334.49
40,547.43
2,787.06
37,760.38

21.4
18.81
54.29
15.78

30.82
35.32
-11.85
40.89

ด่านศุลกากรช่องจอม
(ศภ.2)
จังหวัด สุรินทร์

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

1,611.70
1,600.27
11.43
1,588.84

831.61
804.82
26.79
778.04

738.59
713.98
24.61
689.38

1,457.62
1,328.34
129.29
1,199.05

-48.4
-49.71
134.36
-51.03

97.35
86.05
425.41
73.93

ด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร
(ศภ.2)
จังหวัด อุบลราชธานี

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

251.54
251.54
0
251.54

353
353
0
353

303.27
303.27
0
303.27

491.2
491.2
0
491.2

40.34
40.34
N/A
40.34

61.97
61.97
N/A
61.97

รวม

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

55,416.33
51,112.45
4,303.88
46,808.57

63,977.38
59,065.32
4,912.06
54,153.26

57,521.74
53,119.43
4,402.31
48,717.12

74,256.54
67,826.00
6,430.54
61,395.46

15.45
15.56
14.13
15.69

29.09
27.69
46.07
26.02
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การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา
จังหวัดทีม่ กี ารค้าชายแดนมี 6 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ตราด
จันทบุรี สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ เรียงตามปริมาณ
การค้าจากมากไปน้อย
สิ น ค้ า ส่ ง ออกชายแดนที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ น�้ ำ ตาลทราย
เครื่องยนต์สันดาปในแบบลูกสูบฯ ยางรถยนต์ ผ้าผืนและด้าย
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น
ส�ำหรับสินค้าน�ำเข้าชายแดนจากกัมพูชา ได้แก่ ผักและของ
ปรุงแต่งจากผัก เหล็ก อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ทองแดง และ
เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป เป็นต้น

การน�ำเข้า-ส่งออก
สินค้าที่ห้ามน�ำเข้า คือ สินค้าที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศ ได้แก่ อาวุธ วัตถุระเบิดรถยนต์และเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการทหาร
ทองเครื่องเงิน เงินตรา ยา และยาพิษ
มาตรการส่งออก สามารถท�ำการส่งออกได้เสรี ไม่มีข้อจ�ำกัด
ยกเว้นสินค้าทีก่ ระทรวงพาณิชย์กมั พูชาก�ำหนดให้สง่ ออกได้โดยต้อง
มีเอกสารใบรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้าจากกรมสิทธิประโยชน์กมั พูชา
หรือเอกสารใบอนุญาตส่งออกจากกรมการค้าต่างประเทศกัมพูชา
เช่น ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เสื้อผ้าส�ำเร็จรูปและถุงมือ รองเท้า
กุ้งแช่แข็ง ข้าว เบียร์ และบุหรี่

ที่มาของภาพ
http://www.smilelifetour.com/
http://moohin.com/cambodia/index-th.shtml
http://aboutvuthy.wordpress.com
http://www.mfa.go.th/main/th/media-center
http://toho1111.blogspot.com/2010/07/105.html
http://khmercamp.com/index.php?name=blog&file=read
blog&id=20
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งานท�ำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ ในวันขึ้นปีใหม่
นางเบญจา หลุ ย เจริ ญ อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร
พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที่
กรมศุลกากร ร่วมท�ำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า
แด่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ ในโอกาสวั น ขึ้ น ปี ใ หม่ 2556
ณ บริเวณลานน�้ำพุ หน้าอาคาร 1 กรมศุล กากร
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556

อวยพรปีใหม่ รมช.ทนุศักดิ์
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การคลัง ให้การต้อนรับนางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร
และคณะผูบ้ ริหารกรมศุลกากร เนือ่ งในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่
2556 ณ ห้องกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556

อวยพรปีใหม่ ปลัดกระทรวงคลัง
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง
นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง
ให้การต้อนรับนางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร และ
คณะผูบ้ ริหารกรมศุลกากร เนือ่ งในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2556
ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556
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สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน
นางหัทยา ทิพยะวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร เป็น
ตัวแทนกรมศุลกากร น�ำกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่สื่อมวลชน
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 อาทิ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์
สยามรัฐ ประชาชาติธุรกิจ มติชน ไทยโพสต์ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7
ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 11 ช่อง 9 TPBS Spring News TNN ฯลฯ ระหว่าง
วันที่ 24-26 ธันวาคม 2555

ฟุตซอลกระชับมิตรศุลกากรกับทีมผูพ้ พิ ากษา
นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร เป็น
ประธานในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกระชับมิตรนัด
พิ เ ศษ ระหว่ า งที ม กรมศุ ล กากรกั บ ที ม ผู ้ พิ พ ากษา
ณ สนามกี ฬ าฟุ ต ซอล กรมศุ ล กากร เมื่ อ วั น ที่ 2
มกราคม 2556

การประชุมการประเมินผลการด�ำเนินงาน
พิธีการทางศุลกากร
นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็น
ประธานการประชุมการประเมินผลการด�ำเนินงานพิธีการ
ทางศุ ล กากร ณ ห้ อ งประชุ ม ภาสกรวงศ์ อาคาร 1
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556

พิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�ำปี 2555
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์
ทางศุลกากร เข้ารับมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ.2555 จากนายนิวฒ
ั น์ธ�ำรง
บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจ�ำสานักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องวายุภกั ษ์ 2,
3 และ 4 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556
Customs Bulletin
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“อธิบดีฯ ตรวจเยี่ยม ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
และด่านมาบตาพุต”
นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อม
คณะผู้บริหารกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมและติดตามผล
การด�ำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และด่านศุลกากร
มาบตาพุต จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556

การประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ
ทางศุลกากรระหว่างไทยและไต้หวัน
นางฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา และบริหาร
การจัดเก็บภาษีเป็นประธานในการประชุมหารือเกีย่ วกับความร่วมมือทาง
ศุ ล กากรระหว่ า งไทยและไต้ ห วั น ณ ห้ อ งรั บ รองส� ำ นั ก งานอธิ บ ดี
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556

อธิบดีตรวจราชการศุลกากรกวางโจว
นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะ
ผูบ้ ริหาร เดินทางไปตรวจเยีย่ มรับฟังการปฏิบตั งิ าน ปัญหา
และอุปสรรค ในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานที่ปรึกษา
การศุลกากรประจ�ำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556

อธิบดีตรวจเยี่ยมศุลกากรฮ่องกง
นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะ
ผู้บริหาร เดินทางไปตรวจเยี่ยมรับฟังการปฏิบัติงาน ปัญหา
และอุปสรรค ในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานที่ปรึกษาการ
ศุลกากรประจ�ำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2556
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คณะกรรมการประกวดโลโก้ AEO
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิ
ประโยชน์ทางศุลกากร เป็นประธานตัดสินการประกวดออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ AEO (Authorized Economic Operator)
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556

วันศุลกากรสากล
(International Customs Day)
นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร เป็น
ประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ จากองค์การ
ศุลกากรโลก (WCO) แก่ผมู้ ผี ลงานดีเด่นด้านนวัตกรรม
ความก้ า วหน้ า ในงานศุ ล กากร เนื่ อ งในโอกาสวั น
ศุ ล กากรโลก (International Customs Day)
ณ ห้ อ งโถง อาคาร 1 กรมศุ ล กากร เมื่ อ วั น ที่
25 มกราคม 2556

กิจกรรม CSR กรมศุลกากร
กรมศุลกากร ได้ดำ� เนินกิจกรรม CSR เพือ่ เป็นการช่วยเหลือและพัฒนา
สั ง คมอย่ า งต่ อเนื่องเป็นประจ�ำทุก เดือน โดยในเดือนมกราคม 2556
กรมศุลกากรได้ด�ำเนินกิจกรรม CSR อาทิ กรมศุลกากร มอบเงินสนับสนุน
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ผ่านศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้า
จ�ำลอง) เมือ่ วันที่ 2 มกราคม 2556 กรมศุลกากรบริจาคเงินทุนเป็นค่าอาหาร
ยารักษาโรค เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัด พิการ และเจ็บป่วย แก่บ้านอุปถัมภ์
สุนขั จรจัด คลอง 11 ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมือ่ วันที่
16 มกราคม 2556  และ กรมศุลกากร น�ำกระเช้าของขวัญมอบให้แก่เด็ก
และเยาวชนที่ยากจน และด้อยโอกาสในมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน บริเวณวัด
บางไส้ไก่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556
Customs Bulletin
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NUTRITION BENEFITS OF

BROWN RICE
Brown rice is a source of many beneficial
nutrients, including fiber, magnesium, zinc
and vitamin B-6.Because white rice, which is
refined brown rice, has smaller amounts of
these nutrients than whole-grain brown rice.

Moreover, brown rice is more nutritious than white
rice because it has only the outer layer or hull removed
from the grain. In contrast, white rice is more refined
and has several layers removed, which reduces its
nutritional content. Brown rice is relatively high in
soluble fiber, which makes you feel full for longer and
reduces the chances of over-eating. Fiber also promotes intestinal motility and regular bowel movements, as well as balances blood cholesterol levels.
Compared to white rice, brown varieties have a lower
glycemic index, which means less dramatic impact on
blood sugar levels and more balanced release of insulin. Brown rice contains many essential minerals,
especially manganese, omega-3 and omega-6 fatty
acids and most of the B-vitamins.
Brown rice health benefits, Boosts the immune
system, Lowers cholesterol, reduce risk of Heart Dis-
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ease, stroke and colon cancer, reduces severity of
Asthma, and reduces the risk of type2 Diabetes. In
addition, vitamin B complexes to reduce the fatigue,
skin disease, brain maintain, and have a good appetite,
vitamin B1 can help to prevent the beriberi disease,
vitamin B2 can help to prevent the Angular Cheilitis,
phosphorus helps in the growth of bones and teeth,
calcium help in developing of strong bones and prevent
cramp, copper can help to create on hemoglobin in
red blood cells in the body, iron can help to prevent
the anemia, protein can help to enhance the body,
fat and carbohydrate give you energy, Brown’s fat is a
good fat by without cholesterol, niacin can help to the
skin and nerves. Moreover, rich in fibre, because of the
mineral content, it supplies important nutrient for the
hair, teeth, nails, muscles and bones.

Nutrition

White Rice

Brown Rice

Vitamin B-1
Vitamin B-2
Vitamin B-6
paddy mixed with milled rice

More than 4 plates
2 plates
More than 5 plates
More than 2 plates

1 plate
1 plate
1 plate
1 plate
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ประโยชน์และโภชนาการ

สารอาหารจากข้าวกล้อง

ข้าวกล้องเป็นแหล่งรวมของสารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย รวมถึง
ยังมีเส้นใยอาหาร และสารอาหารประเภทแมกนีเซียม สังกะสี และวิตามินบี-6
มากกว่าข้าวขาว เพราะข้าวขาว ก็คอื ข้าวสีนำ�้ ตาลทีถ่ กู น�ำมาขัดให้เป็นสีขาว
ซึ่งจะท�ำให้มีปริมาณสารอาหารน้อยกว่าข้าวที่ยังไม่ผ่านการขัดสี ...

สาเหตุทขี่ า้ วกล้องมีคณ
ุ ค่าสารอาหารมากกว่าข้าวขาวเพราะ
มีบริเวณเปลือกชัน้ นอกของเมล็ดข้าว ด้านความแตกต่างข้าวขาว
จะมีการขัดสีมากกว่า ซึ่งจะท�ำให้คุณค่าสารอาหารในข้าวนั้น
ลดลง ส่วนข้าวกล้องจะมีเส้นใยอาหารที่ค่อนข้างสูง ซึ่งจะท�ำให้
เวลาทีเ่ รารับประทานอาหารเข้าไปนัน้ จะท�ำให้เรารูส้ กึ อิม่ และยังช่วย
ในการควบคุมในปริมาณในการรับประทานอาหารไม่ให้มากจน
เกินไปได้ดอี กี ด้วย เส้นใยอาหารจากข้าวกล้องนัน้ ยังช่วยเสริมใน
เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การย่ อ ยอาหารและช่ ว ยในกระบวนการการ
เคลื่ อ นไหวของล� ำ ไส้ ใ ห้ เ ป็ น ปกติ แ ละยั ง ช่ ว ยควบคุ ม ระดั บ
คอเลสเตอรอลในเลือดได้ดี ข้าวกล้องจะมีดัชนีในการสร้าง
น�้ำตาลในเลือดต�่ำ ซึ่งหมายถึง ปริมาณการสร้างน�้ำตาลในเลือด
จากการย่อยสลายข้าวกล้องจะมีปริมาณน้อยกว่าน�ำ้ ตาลทีไ่ ด้จาก
การย่อยข้าวขาว รวมถึงยังช่วยรักษาระดับความสมดุลของ
อินซูลินได้ดี นอกจากนั้น ข้าวกล้องยังมีแร่ธาตุที่จ�ำเป็นมากมาย
โดยเฉพาะแมงกานีส กรดไขมันโอเมก้า 3 และ 6 และข้าวกล้อง
ยังมีวิตามินบีมากที่สุด

สารอาหาร
วิตามิน บี - 1
วิตามิน บี - 2
วิตามิน บี - 6
กากข้าว

ข้อมูลอ้างอิง
Source: http://www.livestrong.com
http://www.whfoods.com
ธรรมทัศน์สมาคม

ประโยชน์ของข้าวกล้อง นอกจากข้าวกล้องจะช่วยเสริม
สร้างระบบภูมคิ มุ้ กันโรค ลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจ และ
ช่วยลดการอุดตันของเส้นเลือดและโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่แล้ว ยัง
ช่วยลดอาการโรคหอบหืด ลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 ทั้งนี้ยังให้วิตามินบีรวม ซึ่งช่วยป้องกันและบรรเทาอาการ
อ่อนเพลีย แขน ขาไม่มีแรง ปวดกล้ามเนื้อ โรคผิวหนังบางชนิด
บ�ำรุงสมอง และท�ำให้เจริญอาหาร วิตามินบี 1 ช่วยป้องกันโรค
เหน็บชาได้ถ้ากินเป็นประจ�ำ  วิตามินบี 2 ป้องกันโรคปากนก
กระจอก ฟอสฟอรัสช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน
แคลเซียมท�ำให้กระดูกแข็งแรงช่วยป้องกันไม่ให้เป็นตะคริว
ทองแดงสร้างเมล็ดโลหิตและเฮโมโกลบิน ธาตุเหล็กช่วยป้องกัน
โรคโลหิตจาง โปรตีน ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอ ไขมันและ
คาร์โบไฮเดรตให้พลังงานแก่ร่างกาย ซึ่งไขมันในข้าวกล้องเป็น
ไขมันทีด่ ไี ม่มคี อเรสเตอรอล ไนอาซิน ช่วยระบบผิวหนังและเส้น
ประสาท รวมถึงมีเส้นใยอาหารและมีสารอาหารที่เป็นแร่ธาตุ
ต่างๆ ที่ส�ำคัญเพื่อช่วยในการเสริมสร้าง เส้นผม ฟัน เล็บ
กล้ามเนื้อ และกระดูกให้แข็งแรง
ข้าวขาว

ข้าวกล้อง

4 จานกว่า
2 จาน
5 จานกว่า
2 จานกว่า

1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน

ที่มาของภาพ
http://www.123rf.com/photo_13606832_food-background-with-three-rows-of-rice-varieties-brown-rice-mixed-wild-rice-white-jasmine-rice.html
http://ohbabyconsultants.com/2012/02/brown-rice-cereal/
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“Innovation for
Customs Progress”
วันศุลกากรสากล ประจ�ำปี ค.ศ.2013
26 มกราคม 2556
ปีแห่งการสนับสนุนด้านนวัตกรรม
ภายใต้ค�ำขวัญ
“นวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้าในงานศุลกากร”
นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศ
เกียรติคณ
ุ จากองค์การศุลกากรโลก(WCO) แก่ผมู้ ผี ลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมความ
ก้าวหน้าในงานศุลกากร เนื่องในโอกาสวันศุลกากรสากล
องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO) ได้ก�ำหนด
ให้วนั ที่ 26 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันศุลกากรสากล” (International Customs
Day) โดยในปี 2556 องค์การศุลกากรโลกได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการส่ง
เสริมนวัตกรรมด้านต่างๆ ที่จะน�ำมาสนับสนุน และพัฒนาการให้บริการศุลกากร
ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นสากลมากยิ่งขึ้น องค์การศุลกากรโลก จึงได้ก�ำหนดให้
ปีนี้เป็นปีแห่งการสนับสนุนด้านนวัตกรรม ภายใต้ค�ำขวัญ “นวัตกรรมเพื่อความ
ก้าวหน้าในงานศุลกากร : Innovation for Customs Progress”
ในฐานะประเทศสมาชิกองค์การศุลกากรโลก กรมศุลกากรจึงได้จัดให้มี
กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมของ
กรมศุลกากร การมอบเกียรติบตั รจากองค์การศุลกากรโลก ให้แก่เจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร
ที่มีผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้าในงานศุลกากร จ�ำนวน 13 ราย
ได้แก่

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นางเบญจา  หลุยเจริญ
อธิบดีกรมศุลกากร
นางฉวีวรรณ  คงเจริญกิจกุล
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
และบริหารการจัดเก็บภาษี
นายนรินทร์  กัลยาณมิตร
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
นางอรอนงค์  วัชรเศรษฐกุล
รษก.ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร
นายยุทธนา หยิมการุณ
รองอธิบดี
นายราฆพ  ศรีศุภอรรถ
รองอธิบดี
นายชูชัย  อุดมโภชน์
รองอธิบดี
นายศิริชัย คุณาบุตร
ส�ำนักตรวจสอบอากร
นายสุรชาติ  อนุวงศ์วรเวทย์
ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
นายสินมหัต  เกียรติจานนท์
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นางภวรัญชน์ ตันมีศิลป์
ส�ำนักมาตรฐานพิธีการ
และราคาศุลกากร
นายไชยทัต  นิวาศะบุตร
ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม
นางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ
ส�ำนักแผนและการต่างประเทศ

องค์การศุลกากรโลก มีสำ� นักงานใหญ่อยูท่ กี่ รุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยีย่ ม ปัจจุบนั มีประเทศทีเ่ ข้าเป็นสมาชิกรวม 177 ประเทศ
โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การศุลกากรโลก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2515
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ข้อห้าม
หลังรับประทานอาหาร

		 มีคนมากมายเคยชินกับการที่รับ
ประทานอาหารแล้ว ต้องท�ำกิจกรรมอะไร
บางอย่างทันที โดยทีเ่ ราไม่รวู้ า่ มันมีผลต่อ
สุขภาพอย่างไร ส�ำหรับคนท�ำงานเข้าใจว่า
มันมีเวลาจ�ำกัด แต่หากหลีกเลีย่ งกิจกรรม
ตามข้อห้ามเหล่านี้ได้ ... ก็ควรที่จะท�ำ

5. อย่ า อาบน�้ ำ หลั ง กิ น ข้ า วทั น ที
เพราะการอาบน�ำ้ จะท�ำให้โลหิตไหลเวียน
ไปที่ มื อ และเท้ า ทั่ ว ร่ า งกายเป็ น เหตุ ใ ห้
ปริมาณโลหิตไหลเวียนบริเวณท้องก็เพิ่ม
ขึ้ น ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ร ะบบการย่ อ ยอาหาร
ท�ำงานได้ไม่เต็มที่

1. อย่าสูบบุหรี่ จากผลการทดลอง
ของผู ้ เชี่ ย วชาญพบว่ า การสู บ บุ ห รี่ ห ลั ง
อาหารเที ย บได้ กั บ การสู บ บุ ห รี่ ใ นยาม
ปกติ ถึง 10 มวน เพราะในขณะที่สาร
อาหารก�ำลังถูกดูดซึม จะท�ำให้มีโอกาส
เป็นมะเร็งมากขึ้น ซึ่งสูบบุหรี่ในเวลาปกติ
ก็มีโอกาสเป็นอยู่แล้ว

6. อย่าเดินหลังอาหาร แม้คุณจะ
เคยได้ยินว่ากินข้าวแล้วให้เดินสัก 100
ก้าว จะท�ำให้อายุยืนถึง 99 ปี การเดิน
ทันทีท�ำให้การย่อยเพื่อดูดซึมสารอาหาร
ท�ำได้ไม่ดี ควรรออย่างน้อยสักชัว่ โมงค่อย
เดินถ้าต้องการ

7. อย่าดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ หลังรับ
2. อย่ากินผลไม้ ทันทีหลังอาหาร ประทานอาหาร อาจท�ำให้เป็นมะเร็งล�ำไส้
เพราะมันไปพองในท้อง ให้กนิ ผลไม้ 1 หรือ ได้
2 ชม. ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้จะดีกว่า
8. ห้ามนอนหลับทันที หลังจากรับ
3. อย่าดื่มน�้ำชา เพราะว่าใบชามี ประทานอาหารเสร็จใหม่ๆ ควรที่จะนั่ง
ความเป็นกรดสูงท�ำให้โปรตีนในอาหารที่ เพื่อรอให้อาหารย่อยให้เสร็จเสียก่อนสัก
ช่วงเวลานึง แล้วจึงค่อยนอน เพราะจะ
เรากินกระด้างขึ้นท�ำให้ย่อยยาก
ท�ำให้อาหารย่อยยาก จึงอาจจะท�ำให้เกิด
4. อย่ า ขยายเข็ ม ขั ด หลั ง กิ น อิ่ ม เชื้อโรค และเกิดลมในกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้ของเราได้
เพราะเป็นเหตุให้ล�ำไส้ไม่ปกติ

นี่เป็นเพียงกิจกรรมส่วนหนึ่งที่เราพบเห็นคนอื่นหรือแม้แต่ตัวเราเองก็เคยท�ำ  โดยที่ไม่รู้ว่าพฤติกรรมที่เราท�ำเป็นนิสัยจนเหมือน
เรื่องปกติเหล่านี้ จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราอย่างมาก ดังนั้นเมื่อเราทราบถึงความเสี่ยงจากพฤติกรรมต่างๆ ที่เราเคยท�ำหลัง
การรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆ แล้ว ก็ควรจะหลีกเลีย่ ง หรืออย่างน้อยก็เว้นระยะเวลาหลังจากรับประทานอาหารเสร็จสักพักหนึง่
ทั้งนี้ เพราะคนเรารับประทานอาหารเพื่อให้มีชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่ใช่เพื่อท�ำร้ายสุขภาพและท�ำให้ชีวิตสั้นลงนะครับ
ข้อมูลอ้างอิง / http://women.thaiza.com
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“สะพานเชี
ย
งของ”
ตัวต่อชิ้นส�ำคัญ:
ความสมบรูณ์..บนเส้นทาง R3A

สะพานแห่งนีเ้ คยถูกจัดให้เป็น “ส่วนทีข่ าดหายไป” บนเส้นทาง R3A จาก
จังหวัดเชียงราย ไปยังมณฑลยูนานทางตอนใต้จนี เพราะการเดินทางข้าม
แม่นำ�้ โขงโดยรถยนต์ เมือ่ ปราศจากสะพานท�ำได้ยากล�ำบาก ต้องอาศัยเรือ
แพเป็นเครื่องมือหลักในการเดินทางข้ามแม่น�้ำซึ่งมักจะประสบปัญหาทั้งใน
เรือ่ งระยะเวลารอขึน้ เรือทีค่ อ่ นข้างนาน รวมถึงปัญหาทีม่ าพร้อมกับฤดูกาล
เพราะการข้ามแม่นำ�้ เป็นเรือ่ งทีแ่ ทบท�ำไม่ได้ในช่วงหน้าแล้งทีน่ ำ�้ แห้งขอด
แต่หากนับถอยหลังจากนีไ้ ปอีกเพียงไม่ถงึ 6 เดือน เมือ่ โครงการนีแ้ ล้ว
เสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ใช้บริการในเดือน กรกฎาคม 2556 จุดเชื่อมต่อที่
เคยขาดหายไปบนเส้นทาง R3A แห่งนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับการแก้ไขให้หมดไป
แต่สะพานแห่งนี้ยังจะกลายเป็นความหวังของการพัฒนาเศรษฐกิจของ
คนในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
กระตื อ รื อ ร้ น ในการปรั บ ตั ว และการเตรี ย มพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงจากการสร้างความเชื่อมโยงในอาเซียน ที่ก�ำลังจะมาถึงมาก
ที่สุดจังหวัดหนึ่งเลยทีเดียว

R3A

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ก�ำลังจะมาถึงในเร็วๆ นี้ ท�ำให้จังหวัด
เชียงราย ดินแดนเหนือสุดในสยาม ซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถึง
2 ประเทศ คือ พม่าและสปป.ลาว ได้มีการเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมผ่าน
ประเทศเพื่อนบ้านทั้งสอง ไปจนถึงมณฑลยูนนาน ประเทศจีน เพื่อรองรับการ
เติบโตของเศรษฐกิจการค้าชายแดนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งทางบกที่ผ่านเส้น
ทาง R3A (เชื่อมโยงไทย-สปป.ลาว-จีน) และ R3B (เชื่อมโยงไทย-เมียนมาร์-จีน)
ทางน�ำ้ ผ่านพาณิชยนาวีในแม่นำ�้ โขง ส่วนทางอากาศแม้วา่ จะยังไม่เห็นภาพชัดเจน
มากนัก แต่ในแผนแม่บทต่างก็ก�ำหนดให้เชียงรายเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้านของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง 4 ประเทศ คือ ไทย-สปป.
ลาว-พม่า-จีน
การลงทุนพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะรองรับการค้า
การท่องเทีย่ ว และการลงทุนในจังหวัดเชียงรายของภาครัฐ ในรอบปี 2555 ทีผ่ ่านมา
โครงการใหญ่ส�ำคัญอันดับ 1 มูลค่าโครงการสูงกว่า 1,500 ล้านบาท ที่เปิดตัวไป
แล้วอย่างเป็นทางการ ก็คือ การเปิดใช้ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 หรือที่เรียกว่า
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ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ซึ่งมีศักยภาพที่จะรองรับ
การขนส่งสินค้าทางเรือในแม่นำ�้ โขงได้เป็นอย่างดี แม้วา่ จะ
มีอปุ สรรคในเรือ่ งของร่องน�ำ้ การเดินเรืออยูบ่ า้ ง แต่เชือ่
ว่าการขนส่งสินค้าทางเรือในแม่นำ�้ โขงก็จะยังคงด�ำเนิน
ต่อไป เนื่องจากสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ
และที่ส�ำคัญเป็นการขนส่งสินค้าที่มีต้นทุนต�่ำสุด โดย
ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ยังให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ อาคารส�ำนักงาน
เดียวกัน ประกอบด้วย ส�ำนักงานท่าเรือเชียงแสนและ
เชียงของ ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาเชียงราย
ด่านศุลกากรเชียงแสน ด่านอาหารและยาเชียงแสน
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตรวจคนเข้า
เมื อ งจั ง หวั ด เชี ย งราย ด่ า นตรวจพื ช เชี ย งแสน
ด่ า นกักกันสัตว์เชียงราย ด่านตรวจสัตว์น�้ำเชียงราย

Customs Frontier
ในปี 2556 โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐทีจ่ ะแล้วเสร็จ
ก็คือโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เชื่อมอ�ำเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย กับเมืองห้วยทราย
แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ซึ่งรัฐบาลไทย-ลาว ร่วมลงนามสัญญา
จ้าง มีมลู ค่าการก่อสร้างประมาณ 1,600 ล้านบาท โดยรัฐบาล
ไทยและจี น สนั บ สนุนเงินทุนฝ่ายละ 50% ก็คือ“สะพาน
เชียงของ” หรือ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของห้ ว ยทราย) เป็ น สะพานข้ า มแม่ น�้ ำ โขง เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
ประเทศไทยที่ บ ้ า นดอนมหาวัน อ�ำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงรายกับประเทศลาวที่บ้านดอน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อ
แก้ว ระยะทาง 2.48 กิโลเมตร โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงข่ายถนน R3A ตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South
Economic Corridor) เมือ่ สร้างเสร็จจะเชือ่ มการเดินทางและ
การค้า 3 ประเทศ จีน-ไทย-ลาว นอกจากนี้จะมีอาคารอื่นๆ
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการข้ามแดน เช่น อาคารส�ำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรขาเข้าและขาออก พื้นที่ตรวจ
ผ่านแดนส�ำหรับบุคคลและยานพาหนะ จุดเก็บค่าธรรมเนียม
ผ่านสะพาน โดยฝั่งไทยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมล้านนา

ส่วนฝั่ง สปป.ลาว ออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมล้านช้าง
ทั้งนี้นอกจากจะได้เห็นการเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคม
ที่เส้นทาง R3A แล้ว ในส่วนของเส้นทาง R3B ก็เชื่อว่าน่าจะ
ได้ เ ห็ น ความเปลี่ ย นแปลงด้ ว ยเช่ น กั น ด้ า นมู ล ค่ า การค้ า
ชายแดนรวมของจังหวัดเชียงราย ผ่านด่านศุลกากร 3 แห่ง คือ
ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงแสน และด่านศุลกากร
เชียงของ น่าจะมากกว่า 25,000 ล้านบาท ส่วนปี 2556
พิจารณาจากปัจจัยเสริมหลายอย่าง โดยเฉพาะความสะดวก
ในเรื่องของการขนส่งสินค้า น่าจะท�ำให้มูลค่าการค้าชายแดน
ของจังหวัดเชียงรายเติบโตขึน้ ไปได้อกี และอาจจะไปถึง 5 หมืน่
ล้านบาท ได้ในระยะเวลาอีกไม่เกิน 3 ปีนี้จึงเป็นภาพรวมเมื่อ
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทางบกสมบูรณ์เป็นวงกลม
ระหว่างไทย-ลาว-จีน-พม่า-ไทย การเกิดขึ้นของประชาคม
อาเซียนในปี 2558 ยิ่งจะท�ำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกมาก
โดยพืน้ ทีท่ นี่ า่ จะเกิดการลงทุนมากหนีไม่พน้ 3 อ�ำเภอชายแดน
หลักของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชียงราย คือ อ�ำเภอ
แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ นั่นเอง

มูลค่าการค้าชายแดนไทย-ลาว (ด่านศุลกากรเชียงของ ส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 3)
ปี / ด่าน

ประเภท

ปี งปม.2553

ด่านศุลกากรเชียงของ
(ศภ.3)
จังหวัดเชียงราย

มูลค่ารวม
ส่งออก
นำ�เข้า

4,938.11
3,206.83
1,731.28

ปี งปม.2554 ปี งปม.2555
8,199.45
5,931.14
2,268.31

12,524.80
9,453.69
3,071.11

%∆ 2554/2553

%∆ 2555/2554

66.04
84.95
31.02

52.75
59.39
35.39

การจัดเก็บรายได้ดา่ นศุลกากรเชียงของ ประจ�ำปีงบประมาณ 2550-2555
ข้อมูลอ้างอิง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (วิกิพีเดีย)
นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
ด่านศุลกากรเชียงของ
ที่มาของภาพ
http://www.prachachat.net/
news_detail.php?newsid=1350
635144&grpid=02&catid=19&su
bcatid=1900
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นอนนับดาว
.. เคล้าสายหมอกขาว

บนยอดเขากระโจม .. จ.ราชบุรี

“

...“หากคุณเป็นคนรักธรรมชาติและชื่นชอบ
การผจญภัย อยากไปแคมป์ปิ้งบนยอดเขาสูงๆ
สัมผัสอากาศหนาวๆ และชมวิวสวยๆ แต่มเี วลาไม่มาก
ไม่อยากลางานหลายๆ วันเพื่อเดินทางไปพักผ่อน
ไกลๆ รับรองว่าคุณจะต้องถูกใจ ทริปทีเ่ ราจะแนะน�ำ
คราวนี้อย่างแน่นอน ...”
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”

เขากระโจม ตั้งอยู่ในแนวสุดเขตประเทศไทย
ภาคตะวันตก ห่างจาก อ.สวนผึง้ ประมาณ 40 กม.
และห่างจาก จ.ราชบุรี ประมาณ 100 กม. เป็น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
เพราะยอดเขาสูงสุดในเทือกเขาตะนาวศรี คือจุด
ชมวิ ว เขากระโจม ซึ่ ง สามารถมองเห็ น ทั้ ง
ประเทศไทยและประเทศพม่า มีไม้ป่านานาชาติ
อากาศเย็นสบาย อุณหภูมิหนาวเย็นทั้งปี เป็นจุด
ชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขนึ้ และพระอาทิตย์ตก
ทีส่ วยงามของสวนผึง้ หากวันไหนฟ้าฝนเป็นใจใน
ยามเช้าก็จะได้เห็นทะเลหมอกงดงามมาก .. ส่วน
ที่มาของชื่อ เขาช่องกระโจม นั้น คนพื้นที่เล่าให้
ฟั ง ว่ า ชาวกะเหรี่ ย งที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในผื น แผ่ น ดิ น
บริเวณนีม้ าก่อนเรียกชือ่ ว่า เขาลันดา ซึง่ หมายถึง
ภูเขาที่มีที่ราบ คนไทยรุ่นที่ไปท�ำเหมืองแร่ดีบุกที่
นั่นย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 50 ปีก่อน เห็นรูป
ลักษณะของเขาว่าคล้ายกระโจมอินเดียนแดง ก็
เลยเปลี่ยนชื่อให้เป็น เขากระโจม ..

Customs Travel

เขากระโจมขึ้นชื่อเรื่องเป็นสถานที่
ตากอากาศมี อ ากาศหนาวตลอดทั้ ง ปี
อีกทัง้ ยังเป็นจุดลุน้ ดูทะเลหมอกทีแ่ ทบจะ
ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด ที่ส�ำคัญเขานี้ไม่
วุ่นวายเหมือนสถานที่ตากอากาศใกล้
กรุงฯ อืน่ ๆ เพราะการไปถึงนัน้ ง่ายแต่ขนึ้
ไปนั้นยาก วิธีเดียวที่จะขึ้นไปจากตีนเขา
คือการใช้รถโฟร์วลี (4WD) ระยะทางขึน้
เขาราวสิบกว่ากิโลเมตร แต่ใช้เวลาราว
40 นาที จึงจะไปสิ้นสุดที่จุดแคมป์ปิ้งที่
ฐานปฏิบัติการต�ำรวจตระเวนชายแดน
ร้อย ตชด.132 หรือที่เรียกว่าเนิน 1,000
เส้นทางนัน้ โหดใช้ได้ ช่วงต้นไม่มอี ะไร แต่
พอเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆ นี่จะไม่ใช่ถนนแล้ว
เป็นร่องลึกมาก บางช่วงมีข้ามแอ่งน�้ำ 
แต่ถา้ หากไม่มรี ถโฟร์วลี เป็นของตัวเองก็
ไม่มปี ญ
ั หาทีน่ มี่ ี “กลุม่ รักษ์เขากระโจม”
มีรถให้เหมาบริการหลายสิบคัน ดังนั้น

ช่ ว งเทศกาลก็ จ ะมี ค นไม่ ม ากไปกว่ า
จ�ำนวนรถที่ให้บริการได้ แต่ต้องจองกัน
ล่วงหน้าสักหน่อย ถ้าวันไหนมีรถโฟร์วีล
(4WD) ส่วนตัวที่มากันเองอาจจะแออัด
สักหน่อย เพราะข้างทางเป็นลานกว้างที่
ค่อนข้างใหญ่ แต่ถ้ารถมาจอดมากๆ ก็
อาจเบียดเสียดกันได้
คนทีม่ าทีเ่ ขากระโจมนีส้ ว่ นมากพักที่
สวนผึ้ง แล้วค่อยขึ้นมาดูวิวตอนเช้าราว
ตีห้าและกลับลงไปราวสิบโมง แต่ใน
ความเป็นจริงอยากแนะน�ำให้เหมารถมา
ค้างแล้วแคมป์ปง้ิ บนเขาสักหนึง่ คืน แล้ว
ค่อยลงไปตอนเช้าของอีกวัน บรรยากาศ
ต่างกันลิบลับ ไม่ได้เห็นทะเลหมอกไม่
เป็นไร อย่างน้อยถ้าฟ้าเปิดเราก็เห็น
ทะเลดาว ตอนเช้าเราจะเห็นพระอาทิตย์
ขึ้นไปที่ฝั่งไทย ส่วนตอนเย็นที่จุดเดิมแค่
หันไปอีกด้านเราจะเห็นพระอาทิตย์ตกที่

ฝั่งพม่า ความรู้สึกเหมือนพระอาทิตย์ใช้
เวลาหนึ่งคืนอ้อมใต้ขาเราไปโผล่อีกด้าน
หนึ่ง ซึ่งเป็นจุดเด่นเฉพาะตัว ของที่ นี่
ทีไ่ ม่คอ่ ยได้เจอบนแคมป์ปง้ิ ยอดเขาทีไ่ หน
ในไทย แล้วอย่าคิดว่าที่นี่จะไม่หนาว
อย่าลืมผ้าห่ม เสื้อกันหนาว เพราะที่นี่
อากาศหนาวตลอดทั้งปี ต่อให้สวนผึ้ง
ด้านล่างจะร้อนจัดเพียงใด ข้างบนการันตี
ว่าต�ำ่ กว่าอุณหภูมยิ สี่ บิ องศา ทีย่ อดเขานี้
ว่ากันว่าบางปีบางวันอุณหภูมิเคยต�่ำถึง
สี่องศาเท่านั้น แต่หากจะให้พูดถึงสิ่งที่
ชอบทีส่ ดุ ของเขากระโจมก็คอื เป็นสถาน
ที่ที่มาได้เรื่อยๆ เพราะเดินทางสะดวก
รถถึงและใช้เวลาท่องเที่ยวไม่นาน หาก
เบื่อ เซ็ง เครียดกับงาน เหงา หรืออะไร
ก็ตามที่อยากให้ภูเขาบ�ำบัดล่ะก็ไม่ต้อง
ไปไหนไกล กลับมาให้เขากระโจมบ�ำบัด
เพราะธรรมชาติรักษาได้ทุกสิ่ง..
ข้อมูลอ้างอิง
ที่มา: www.paiduaykan.com
ที่มาของภาพ
http://mahapunt.wordpress.
com/2010/11/13/13112010-ratchaburi-khao-krajom/
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Customs Social Protection
ศุลกากรจับกุมชาวเวียดนามลักลอบขนนอแรด
นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศุลกากร
ตรวจของผูโ้ ดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร จับกุมชาว
เวียดนามลักลอบขนนอแรด ซากสัตว์ป่าหายาก มูลค่า 18 ล้านบาท
ยัดใส่ตุ๊กตาไฟเบอร์มาจากประเทศเอธิโอเปีย เพื่อส่งให้ลูกค้าที่
ต้องการ เบื้องต้นจึงแจ้งข้อหา น�ำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงาน
สอบสวน บก.ปทส. ด�ำเนินคดีต่อไป เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2556

ด่านศุลกากรหนองคาย ตรวจยึดโคเคนบริสุทธิ์ 2.4 กก.
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ รองอธิบดีด้านปราบปราม แถลงข่าว
การตรวจยึดโคเคนบริสุทธิ์ บรรจุในถุงพลาสติกซุกซ่อนไว้ในแฟ้ม
เอกสาร น�ำ้ หนักรวม 2.4 กก. มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท โดยจับกุม
ได้บริเวณด่าน สะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว ซึง่ ตรวจค้นบนรถโดยสาร
ระหว่างประเทศสายกรุงเทพ-นครหลวงเวียงจันทร์ ตรวจสอบแล้ว
ไม่มีใครแสดงตนเป็นเจ้าของ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556

แถลงข่าวจับกุมสาวไทยลักลอบน�ำเข้าโคเคน
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมหญิงไทย

ลักลอบน�ำเข้าโคเคน(กลืนลงท้อง) จ�ำนวน 50 ก้อน จากเซาว์เปาโล
น�้ำหนักรวมสิ่งห่องหุ้มประมาณ 550 กรัม มูลค่ากว่า 1.56 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556

แถล่ ง ข่ า วจั บ กุ ม สิ น ค้ า ลั ก ลอบหนี ศุ ล กากร มู ล ค่ า กว่ า
155 ล้านบาท
นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุม
สินค้าลักลอบหนีศลุ กากร ประเภทยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิต์ อ่
จิตและประสาท ไม้พะยูง สุราและไวน์ตา่ งประเทศ น�ำ้ ยาแอร์ น�ำ้ มันเตา
สินค้าละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา และอืน่ ๆ มูลค่ากว่า 155 ล้านบาท
ณ บริเวณท่าน�้ำศุลกากร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556

		 นายจ�ำเริญ โพธิยอด ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 1

(ศภ.1) แถลงข่า วกรมศุ ลกากรจับกุมสิ นค้า ลักลอบหนีศุลกากร
ประเภทปลายข้าวสาร ข้าวเปลือก และมันส�ำปะหลังเส้น  มูลค่ารวม
2.1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556
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Customs Knowledge

Did
You Know
มาตรฐานวีดีโอแบบ 4k คืออะไร

?

4k เป็นไฟล์วีดีโอที่มีความละเอียด หรือ resolution สูงกว่าแบบ Full HD 1080p ที่เรารู้จักกันดี และ
สูงกว่าระบบ 2k ซึง่ มีความละเอียดที่ 1920 x 1080 ไฟล์
ดิจติ อลแบบ 4k นัน้ มีหลายความละเอียด (ดูได้จากตาราง
ข้อมูลจาก วิกพิ เี ดีย ให้สงั เกตดูจำ� นวน Pixels ทีท่ า้ ยตาง
ราง แบบ Full Aperture) ไฟล์ 4k มีความละเอียดต่อ 1
เฟรม ที่ประมาณ 12.7 ล้านพิกเซล ความละเอียดพอๆ
กับภาพนิ่งที่ได้จากกล้องดิจิตอลในปัจจุบันเลยทีเดียว
ความละเอียดพิกเซลขนาดนี้ท�ำให้เราสามารถจับภาพ
หรือแคบเจอร์ภาพนิ่ง จากวีดีโอแบบ 4k มาพริ้นต์ หรือ
น�ำมาอัดภาพ เป็นโปสเตอร์ขนาดใหญ่ๆ ได้หรือไม่ ผลที่
ได้ยงั ไม่เป็นทีน่ า่ พอใจ เพราะบิทเรท bitrate หรือจ�ำนวน
สีทแี่ สดงบนภาพยังไม่มากพอ (ดูภาพขยายได้จากตาราง)
ส�ำหรับมาตรฐาน 4k ทีน่ ำ� มาใส่ในจอทีวรี นุ่ ใหม่ๆ นัน้ จะ
เป็นแบบ Quad Full High Definition ตัวย่อ QFHD
ความละเอียดที่ 3840×2160 มีขนาดเป็น 4 เท่า ของ
ไฟล์แบบ Full HD 1080p

การพัฒนาทางเทคโนโลยีไม่มีวันสิ้นสุด นอกจาก 4k แล้วยัง
มี แ บบ 8k Ultra High Definition Television ตั ว ย่ อ
UHDTVความละเอียด 4320p ฮาร์ดดิสก์ขนาดความจุ 1TB เล็ก
ลงไปถนัดตา ส�ำหรับกล้องดิจิตอลที่รองรับการถ่ายด้วยไฟล์ 4k
ได้แก่ Dalsa Origin, RED ONE ,RED EPIC, RED Scarlet-X, JVC
GY-HMQ10, Sony CineAlta F65, Canon EOS C500, EOS-1D,
Canon C Series, GoPro HERO3 Black และอื่นๆ ถ้าใครอยาก
ดูว่าแบบวีดีโอแบบ 4k มีความละเอียดขนาดไหน แนะน�ำให้หาดู
ตัวอย่างได้จากเว็บยอดนิยม อย่าง YouTube โดยพิมพ์ค้นหาค�ำ
ว่า 4k เมื่อพบแล้วให้กดเลือก ความละเอียดจากปุ่มด้านล่าง ให้
เป็นแบบ “ต้นฉบับ” (original) แนะน�ำอีกนิดว่าเน็ตคุณต้องแรง
มากๆ ถึงจะดูได้โดยที่ไม่สะดุด…

Digital Cinema Standard
Format

Resolution

Full aperture 4K (storage format)
Academy 4K (storage format)
Digital Cinema Initiatives 4k (native resolution)
DCI 4K (flat cropped)
4K Ultra high definition television
DCI 4K (Cinemascope cropped)

4096 × 3112
3656 × 2664
4096 × 2160
3996 × 2160
3840 × 2160
4096 × 1714

Display
aspect ratio
1.32:1
1.37:1
1.90:1
1.85:1
1.78:1
2.39:1

pixels
12,746,752
9,739,584
8,847,360
8,631,360
8,294,400
7,020,544

Post-production digital working resolution
Standard

Resolution

DAR

PAR

Pixels

Full aperture 4K (storage format)
Academy 4K (storage format)

4096 × 3112
3656 × 2664

4:3
1.37:1

1:1
1:1

12,746,752
9,739,584

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.photohang.com
ที่มาของภาพ
http://www.christiedigital.
com/en-us/news-room/
press-releases/Pages/ImageEngine-chooses-Christie-4Ksolution-for-its-new-state-ofthe-art-screening-room.aspx
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โครงการประกวด

ออกแบบตราสัญลักษณ์ AEO

นายสัญชัย ศรีดารากุล
อาชีพ: Graphic Designer
สถานที่ท�ำงาน: บริษัท นีโอเจนดา จ�ำกัด
แนวคิดการออกแบบ:
ให้ตราสัญลักษณ์มลี กั ษณะทันสมัย โดยใช้สนี ำ�้ เงินและ
สีแดง ที่มาจากธงชาติไทย ออกแบบให้ตัวอักษร A E และ
O เป็นองค์ประกอบหลักและมีการเชื่อมโยงกันของตัว
อักษร สือ่ ถึงการพัฒนาการเคลือ่ นย้ายสินค้า ตัวอักษร
O นัน้ จะมีลกู โลกอยูต่ รงกลาง สือ่ ถึงความสากล และเป็น
ที่ยอมรับทั่วโลก เสี้ยววงรอบโลกเป็นตัวแทนของการ
สร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กบั สินค้าระหว่างประเทศ
อย่างครบวงจร
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องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization :
WCO) ได้กำ� หนดโครงการ Authorized Economic Operation
หรือที่เรียกย่อๆ ว่า AEO ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการ
รับรองผูป้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเคลือ่ นย้ายสินค้าตลอด
ห่วงโซ่อุปทานว่ามีการด�ำเนินงานที่ปลอดภัยและได้รับการ
รั บ รองจากศุ ล กากรว่ า ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานของ WCO
ครอบคลุมตัง้ แต่ผผู้ ลิต ผูน้ ำ� ของเข้า ผูส้ ง่ ของออก ตัวแทนออกของ
ผู้ขนส่ง ผู้รวบรวม คนกลาง ผู้ประกอบการท่าเรือหรือท่า
อากาศยาน ผู้ประกอบกิจการท่ารถ ผู้ประกอบการคลังสินค้า
ตลอดจนผู้จัดจ�ำหน่าย โครงการ AEO จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่
สนับสนุนการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าและเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ อันจะเป็นผลดีต่อการค้า
ระหว่างประเทศของไทย ซึง่ ในขณะนีก้ รมศุลกากรอยูใ่ นระหว่าง
ด�ำเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการให้สมัครเข้าเป็นผู้ประกอบ
การระดับมาตรฐาน AEO
ดั ง นั้ น กรมศุ ล กากรจึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมประกวดตรา
สัญลักษณ์(LOGO) AEO ขึ้น เพื่อให้สังคมทั่วไปได้รับรู้เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของ AEO และเพื่อให้ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการ
คัดเลือกสามารถใช้ประโยชน์ในการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ
ได้ ซึง่ ขณะนีท้ างคณะกรรมการได้มมี ติตดั สินตราสัญลักษณ์ทสี่ ง่
เข้าประกวดแล้ว โดยผลงานที่ได้รับการเลือก ได้แก่ ผลงานของ
นายสัญชัย ศรีดารากุล

Customs News
ติดหนวด .. กรมศุลกากร สวมมาดเข้ม แจ้ง
เตื อนให้ สายเดิ นเรือ หรือ ตัวแทน ท�ำบัญชีสินค้า
ส�ำหรับเรือขาออกให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2556 มิฉะนัน้ จะท�ำการปรับครัง้ ละ
1,000 บาท
สืบเนื่องจากประกาศกรมศุลกากรที่ 79/2543 เรื่องการ
ส�ำแดงและการยืน่ บัญชีสนิ ค้าส�ำหรับเรือขาออก ข้อที่ 3 เรือ่ ง
บัญชีสนิ ค้าขาออก ข้อย่อย 3.7 ซึง่ ตามระเบียบดังกล่าว ชือ่ ผู้
ส่งของในบัญชีสนิ ค้าส�ำหรับเรือขาออก ทีส่ ายเดินเรือยืน่ ให้กบั
ศุลกากร ภายหลังจากทีเ่ รือได้ออกจากท่าเรือไปแล้วนัน้ จะต้อง
ตรงกับใบขนสินค้าขาออกทีผ่ สู้ ง่ สินค้าออกได้ยนื่ ให้กบั ศุลกากร
แต่จากการตรวจสอบพบว่าที่ผ่านมา บางครั้งชื่อผู้ส่งออกใน
เอกสารทัง้ สองดังกล่าวนัน้ ไม่ตรงกัน ท�ำให้ศลุ กากรมีปญ
ั หาใน
การตรวจสอบชื่อผู้ส่งออกที่แท้จริงโดยเฉพาะในกรณีการคืน
ภาษีตามมาตรา 19 ทวิ
ดังนัน้ เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูส้ ง่ ออกในการขอคืนภาษีและ
เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว ในการท�ำพิธีการทางศุลกากร
กรมศุลกากรจึงขอให้ผสู้ ง่ ออกทุกรายปฏิบตั ติ ามประกาศดังกล่าว
ของกรมฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแจ้ง
ชือ่ ผูส้ ง่ ออก (Exporter) ในบัญชีสนิ ค้าส�ำหรับเรือขาออก ซึง่ จะ
ต้องตรงกับใบขนสินค้าขาออก โดยหากตรวจพบ จะท�ำการ
ปรับครั้งละ 1,000 บาท ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
นี้ เป็นต้นไป

ค�ำถาม
ประจ�ำเดือนมกราคม
ในวันศุลกากรสากล ประจ�ำปี 2013 นี้ WCO (World
Customs Organization) มีสโลแกน หรือ ค�ำขวัญประจ�ำปี
ว่าอย่างไร? (ตอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ร่วมตอบค�ำถามได้ที่ :
Access by
QR CODE

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

ผู้โชคดีที่ตอบถูก 10 ท่าน
จะได้รบั ของทีร่ ะลึกจากกอง บก.

ระวังถูกหลอก!
..กรมศุลกากร เตือนให้ระวังแก็งค์ต้มตุ๋น
ผ่านทาง Social Network.
กรมศุลกากรได้รับแจ้งจากผู้เสียหายจ�ำนวนมากว่า ถูก
หลอกจากพวกมิจฉาชีพที่อาศัยช่องทาง Social Network
ในการติดต่อล่อลวงให้โอนเงินจ�ำนวนมากเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
และค่าภาษีอากร อาทิ ผู้เสียหายได้รับการแจ้งจากชาวต่าง
ชาติทคี่ บหากันผ่านทาง Social Network ว่าได้สง่ ของก�ำนัล
ต่างๆ มาให้ และให้โอนเงินจ�ำนวนมากไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
และค่าภาษีอากร แต่เมื่อโอนเงินไปแล้วก็ไม่ได้รับของแต่
อย่างใด รวมถึงปัจจุบันมีการลงเว็บไซด์ประกาศขายสินค้า
ราคาถูก โดยอ้างว่าเป็นสินค้าจากกรมศุลกากร อาทิ รถยนต์
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือ ฯลฯ และให้มกี ารโอนเงินมัดจ�ำ 
หรือนัดให้ไปช�ำระเงินส่วนที่เหลือเพื่อรับสินค้า ด้วยวิธีการ
ต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งกรมศุลกากรขอยืนยันว่า การจ�ำหน่าย
สินค้าของกลางกรมศุลกากรโดยวิธีที่ถูกต้องจะเป็นการลง
ประกาศขายทอดตลาดอย่างเป็นทางการเพียงวิธีเดียว และ
จะรับช�ำระเงิน ณ ที่ท�ำการศุลกากร โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร
เท่านัน้ ไม่มกี ารบอกขายทางระบบ Internet หรือผ่านบุคคล
ทีแ่ อบอ้าง และไม่มกี ารให้โอนเงินค่าสินค้า หรือโอนเงินมัดจ�ำ
เข้าบัญชีผู้ใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นผู้ที่มีพฤติกรรมน่า
สงสัย หรือสนใจซื้อสินค้าของกลางศุลกากร สามารถตรวจ
สอบข้อมูลได้ ทาง www.customs.go.th   หรือสายด่วน
ศุลกากร โทร 1164

ขอเชิญร่วมส่งบทความ
เรื่องที่น่าสนใจ
โดยบทความที่ ไ ด้ รั บ คัด เลื อ ก
จากกองบรรณาธิการ ให้ ตีพิมพ์ลงในจุล
สารฯ จะได้ รับ Flash Drive ความจุ
8 GB (จนกว่าของจะหมด) โดยเจ้ าของ
บทความสามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ Flash
Drive ได้ ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์   อาคาร 1
ส�ำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร

1 ชิ ้น/
บทความ
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Knowledge-based society
		ทักษะในการท�ำงาน

ผูม้ คี วามรูส้ งู มีทกั ษะและมีประสบการณ์
ในการท�ำงานก็จะได้รับความไว้วางใจให้ได้
รั บ ผิ ด ชอบงานที่ มี ค วามส� ำ คั ญ เมื่ อ งาน
ประสบความส�ำเร็จ ผลพลอยได้ที่จะตามมา
ก็คือ ต�ำแหน่งหน้าที่ และค่าตอบแทนสูงขึ้น
โดยองค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ ค น
ท�ำงานซึ่งอยู่ในสังคมฐานความรู้ (knowledge-based society) จะก้าวไปได้ไกล ควร
มีทักษะหลักๆ

3 ประการ

1. ทักษะการคิด :

ผูท้ อี่ ยูใ่ นสังคมคนท�ำงาน มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องรูจ้ กั สร้างความคิด
อยู่ตลอดเวลา และพยายามคิดให้ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งมีทักษะความสามารถ
ในการคิดต่อยอดความรูท้ ไี่ ด้รบั มาจากด้านต่างๆ ทัง้ การเรียนการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมประสบการณ์ในชีวิต และการท�ำงาน เพื่อน�ำไปสร้างโอกาสให้กับตนเอง
ได้แสดงความสามารถ สร้างความส�ำเร็จให้กับองค์กร ทักษะของการคิดที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการท�ำงานที่ว่านี้ ได้แก่ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking),
การคิดเชิงบวก (Positive Thinking),การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking)
เป็นพื้นฐานความจ�ำเป็นเพื่อการต่อยอด และพัฒนาความรู้ในอนาคตของคน
ท�ำงาน

2. ทักษะการเขียน :

การเขียน คือ การถ่ายทอดสิง่ ทีเ่ ราคิดให้ผอู้ นื่ ได้รบั ทราบทางหนึง่ ซึง่ ทักษะ
การเขียนนับเป็นสิ่งที่คนท�ำงานจะต้องให้ความส�ำคัญ เพราะหากขาดทักษะ
การใช้ภาษาทีด่ แี ล้ว ความคิดทีเ่ ป็นเลิศของเราเมือ่ ถ่ายทอดออกมาด้วยตัวอักษร
อาจกลายเป็นความคิดตกเกรดได้งา่ ยๆ การฝึกทักษะในการเขียนจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็น
อย่างยิ่ง เพราะการเขียนก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องใช้ทักษะชั้นสูงเลยทีเดียว

3. ทักษะการอ่าน :

การอ่าน จัดได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเสริมความรู้ให้แก่เราได้อย่าง
มหาศาล การอ่านนอกเหนือจากจะเติมเต็มในสิ่งที่ยังไม่รู้แล้ว ยังเป็นการเรียนรู้
ที่จะรับฟัง และยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ นื่ ทีถ่ า่ ยทอดเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ออกมา
อย่างไรก็ตาม การจะอ่านให้เกิดประโยชน์กับการท�ำงานควรอ่านสิ่งที่เกี่ยวเนื่อง
กับสายงาน ทัง้ ข้อมูลรายวัน ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ และเรื่องราวความเคลื่อนไหว
ของสังคมโดยทั่วไป เพื่อจะได้น�ำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ มาประยุกต์
และวิเคราะห์ต่อยอดกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ศลุกากร
จลุสาร

บรรณาธิการบริหาร

ปที่ 21 ฉบับที่ 4
มกราคม 2556

นางไพรินทร์ ศุภกรโกศัย

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางหัทยา ทิพยะวัฒน์

INTERNATIONAL CUSTOMS DAY
“Innovation for Customs Progress”

26 January 2013

วันศุลกากรสากล ประจำป ค.ศ.2013
ภายใตคำขวัญ
“นวัตกรรมเพื่อความกาวหนาในงานศุลกากร”
www.customs.go.th

“สะพานเชียงของ”
ตัวตอชิ้นสำคัญ

“นอนนับดาว...เคลาสายหมอกขาว”
บนยอดเขากระโจม..ราชบุรี

www.customs.go.th

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

นางปุณณภา ตอสุวพรรณ

กองบรรณาธิการ

โทรศัพท์ / โทรสาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ส่วนสื่อสารองค์กร
สำ�นักบริหารกลาง กรมศุลกากร

0-2667-7335 / 0-2667-7332
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