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Editor's Letter

กุมภาพันธ์ “เดือนแห่งความรัก”
เดือน “กุมภาพันธ์” เป็นเดือนแห่งความรัก เพราะนอกจากจะมีวันที่เป็น
ตัวแทนความรักของคู่รักอย่าง วันวาเลนไทน์แล้ว ยังมีวันที่เป็นตัวแทนของความ
รักในอีกหลากหลายรูปแบบ เช่น วันตรุษจีน เป็นวันที่ลูกหลานออกมาแสดงความ
กตัญญูและความรักต่อบรรพบุรุษและเทพเจ้า และที่ส�ำคัญมากก็คือ วันมาฆบูชา
เป็นวันทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” คือ “การท�ำความดี ละเว้นความ
ชั่ว ท�ำจิตใจให้บริสุทธิ์” เป็นการแสดงความรักต่อมวลมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ เดือนนี้จึงอบอวลไปด้วยความสุขของการแสดงออกซึ่งความรัก ความ
ห่วงใย ถึงคนที่เราปรารถนาดี และอยากให้เขามีความสุข ทั้งครอบครัว ญาติสนิท
มิตรสหาย ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน
ส�ำหรับกิจกรรมส�ำคัญประจ�ำเดือนนีท้ เี่ กีย่ วข้องกับพวกเราชาวศุลกากร
อาทิ การจัดงานสัมมนา Thailand National Single Window รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อจุดมุ่งหมายในการให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการของระบบ NSW ซึ่งเป็นระบบกลางการเชื่อม
โยงข้อมูลของประเทศ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการค้า พิธีจิบน�้ำชา
ยามบ่ายเพือ่ เปิดออฟฟิศทีท่ ำ� การซึง่ ได้รบั การปรับปรุงใหม่ของ ROCB ให้มคี วาม
ทันสมัยและสะดวกสบายมากขึ้น การเปิดตัวโครงการคลินิกภาษี/โรงเรียนภาษี
เพื่อให้บริการความรู้ด้านภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีสรรพากร รวม
ถึงเป็นศูนย์กลางในการให้ค�ำปรึกษา ตอบข้อสักถาม ชี้แจงประเด็นปัญหา แก้ไข
ข้อโต้แย้งด้านภาษี และเพือ่ เป็นการพัฒนาระบบการเชือ่ มโยงข้อมูลภาษีของกรม
จัดเก็บทั้ง 3 หน่วยงานให้มีความสะดวก คล่องตัว และเป็นไปด้วยความถูกต้อง
กิจกรรม การสัมมนาเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมใช้ใบขนสินค้า
โครงสร้างใหม่และระบบ e-Tax Incentive และกิจกรรมสุดท้ายของเดือนนี้ที่
น่าสนใจ คือ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมศุลกากรกับธนาคารพาณิชย์
ในข้อตกลง Smart e - Guarantee และ e- Payment ซึง่ กรมศุลกากรเป็นหน่วย
งานภายในแห่งแรกที่น�ำ e-Guarantee มาใช้แทนหนังสือค�้ำประกัน
อย่างไรก็ตาม เรือ่ งทีช่ าวศุลกากรจะละเลยไม่ได้ และต้องระลึกอยูเ่ สมอ
ก็คอื การทีพ่ วกเราชาวศุลกากรยังคงต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจ
ของตนอย่างทุ่มเท เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรที่รักของเราให้เจริญก้าวหน้า
เพราะการแข่งขันในเวทีธรุ กิจระหว่างประเทศทีท่ วีความรุนแรงและเข้มข้นขึน้ ทุกที
นั้น กรมศุลกากรซึ่งเป็นหน้าด่านในการสนับสนุน วงจรภาคธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ ต้องเป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ จึงจะช่วยส่งเสริมให้
ประเทศของเรามีศักยภาพในภาคเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอย่างมั่นคง
และยั่งยืนต่อไป
ก่อนที่จะจากกันในเดือนนี้ ทางกองบรรณาธิการขอความร่วมมือพวก
เราชาวศุลกากรทุกคนร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจัง เพื่อลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าให้ลดน้อนลงอย่างน้อย 10% นะคะ และสุดท้ายนี้ ก็ขอมอบความรักความ
ปรารถนาดีให้แด่ทุกๆท่าน ขอให้มีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ให้สมกับที่
เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะ .. รักนะ ..จุ๊บ จุ๊บ
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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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ตอนที่3
ศุลกากรเปิดประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

(Republic of the Union of Myanmar)
		 ประเทศเมียนมาร์ (Burma หรือ Myanmar) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐ

(Republic of the
Union of Myanmar)

แห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar) เป็นประเทศในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด มีพรมแดนติดต่อกับ 5 ประเทศ ได้แก่
ไทย จีน ลาว อินเดีย และบังคลาเทศ ทางใต้ติดต่อกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย
จึงมีความอุดมสมบรูณ์ไปด้วยสัตว์น�้ำและทรัพยากรทางทะเล พม่าจึงเป็นเสมือนประตูการค้า
(Gate Way) ทีส่ ำ� คัญของภูมภิ าคนี้ ท�ำให้เป็นทีห่ มายตาของนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ประเทศจีนทีต่ อ้ งการใช้พม่าเป็นเส้นทางการค้าทีร่ ะบายสินค้าจากจีนตอนใต้ออกสูท่ ะเลทาง
ด้านทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย เป็นเส้นทางขนส่งวัตถุดิบและน�้ำมันเข้าสู่ประเทศ
เพื่อลดต้นทุนและความเสี่ยง
		 ประเทศไทยมีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ เป็นระยะทางยาวประมาณ 1,800
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี
ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง

ด่านศุลกากรที่ติดกับชายแดน ไทย-พม่า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3) จังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สาย (ศภ.3) จังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากรเชียงดาว (ศภ.3) จังหวัดเชียงใหม่
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน (ศภ.3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง (ศภ.3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ด่านศุลกากรแม่สอด (ศภ.3) จังหวัดตาก
ด่านศุลกากรสังขละบุรี (ศภ.1) จังหวัดกาญจนบุรี
ด่านศุลกากรระนอง (ศภ.1) จังหวัดระนอง

เมืองหลวง
เมียนมาร์มเี มืองหลวงปัจจุบนั ชือ่ เนปิดอว์ (Nya Pyi Daw)
แปลว่า นครหลวงใหม่ ย้ายเมื่อ พ.ศ. 2548 เมืองหลวงใหม่
ตัง้ อยูต่ รงกึง่ กลางของประเทศอยูร่ ะหว่างย่างกุง้ กับมัณฑะเลย์
มีขนาดใหญ่กว่าเกาะสิงคโปร์ 10 เท่า
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ประชากร/ศาสนา/วัฒนธรรมและการด�ำเนินชีวิต
ประชากร: เมียนมาร์ มีจ�ำนวนประชากรประมาณ 58 ล้านคน
ศาสนา: ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�ำชาติใน พ.ศ. 2517 เพราะมี
ผู้นับถือศาสนาพุทธ 92.3% นอกจากนี้ยังประกอบด้วยศาสนาคริสต์ 4%
ศาสนาอิสลาม 3% และศาสนาฮินดู 0.7%
วัฒนธรรมและการด�ำเนินชีวิต: สังคมของชาวเมียนมาร์ เป็นสังคมที่
ให้ความส�ำคัญกับระบบอาวุโส และระบบอุปถัมภ์เป็นอย่างยิ่ง สถานภาพ
ของชายจะสูงกว่าหญิง แต่ขณะเดียวกันเมื่อหญิงแต่งงานแล้วก็สามารถ
ขอหย่าจากสามีได้ เมือ่ หย่าแล้วก็กลับมาอยูท่ บี่ า้ นพ่อแม่เหมือนเดิม ในช่วง
วัยแต่งงาน มักจะแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย

การค้ากับประเทศไทย
ทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับเมียนมาร์มี
ปริมาณเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในแต่ละปี ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเมียนมาร์
เริ่มมีการเปิดประเทศมากขึ้น อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติของ
เมียนมาร์ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ ท�ำให้ส่งผลต่อความ
ต้ อ งการวั ต ถุ ดิ บ เหล่ า นั้ น เพื่ อ น� ำ มาใช้ ใ นการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยปัจจุบันเมียนมาร์ก�ำลัง
ปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ให้เข้ามาสู่ระบบ
ตลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการตอบรับกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะการค้าของเมียนมาร์

ซึ่งจะท�ำ การค้าขายกับประเทศในแถบเอเชียเป็นหลัก
		 สินค้าที่ไทยส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ ส่วนใหญ่เป็นสินค้า
ประเภทอุปกรณ์สำ� หรับการก่อสร้างชิน้ ส่วนวัสดุรถยนต์ เครือ่ งดืม่ ต่างๆ
รวมถึงเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากประเทศเมียนมาร์ มีความ
ต้องการสินค้าดังกล่าวเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
ที่ จ� ำ เป็ น โดยเฉพาะในปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ใน
เมืองใหญ่ของเมียนมาร์
		 สินค้าที่ไทยน�ำเข้าจากประเทศเมียนมาร์ ส่วนใหญ่พบว่าเป็น
สินค้าประเภทปฐมภูมิ ซึง่ เป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับการแปรรูป ส่วนมากเป็น
สินค้าในกลุ่มเกษตร พลังงาน และสินแร่ต่างๆ ซึ่งมีความส�ำคัญต่อ
การน�ำมาใช้ในการแปรรูปเพือ่ ผลิตสินค้าในขัน้ ทุตยิ ภูมติ อ่ ไป การน�ำเข้า
สินค้าที่เป็นประเภทปฐมภูมิของประเทศไทยดังกล่าวเป็นจ�ำนวนมาก
เพราะว่ามีการระงับการให้สัมปทานในการน�ำทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้ เช่น อุตสาหกรรมการท�ำป่าไม้ นอกจากนี้ยังเป็นการน�ำเข้า
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศทีม่ ีมากขึ้น เช่น
ก๊าซธรรมชาติ เนื้อสัตว์ส�ำหรับบริโภค และสินแร่ต่างๆ เป็นต้น

มูลค่าการค้าชายแดนรวมไทย - เมียนมาร์
ส�ำหรับการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย - เมียนมาร์ แม้ว่า
จะมีด่านซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของไทย แต่ด่านที่มีศักยภาพและ
มีมูลค่าการค้าสูง มีจ�ำนวน 3 ด่าน คือ ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัด
ตาก - เมียวดี ด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย - ท่าขี้เหล็ก และ
ด่านศุลกากรระนอง จังหวัดระนอง - เกาะสอง ส่วนด่านอืน่ ๆ มีการ
ค้าขายแต่ยังมีปริมาณไม่มาก ทั้งนี้เนื่องจากความไม่สะดวกด้านการ
คมนาคมขนส่ง เป็นต้น
Customs Bulletin
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2554
2555
มกราคม - ธันวาคม

ปี
ด่าน

ประเภท

2553

2554

%∆
2554/2553

%∆ 2555/2554
ม.ค. - ธ.ค.

ด่านศุลกากรสังขละบุรี
(ศภ.1)
จังหวัดกาญจนบุรี

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

85,389.65
2,114.24
83,275.41
-81,161.18

104,365.74
3,671.33
100,694.40
-97,023.07

104,365.74
3,671.33
100,694.40
-97,023.07

108,711.03
1,619.03
107,092.00
-105,472.97

22.22
73.65
20.92
-19.54

4.16
-55.90
6.35
-8.71

ด่านศุลกากรเชียงแสน
(ศภ.3)
จังหวัดเชียงราย

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

1,957.94
1,949.89
8.04
1,941.85

2,452.96
2,446.80
6.16
2,440.64

2,452.96
2,446.80
6.16
2,440.64

2,532.50
2,532.30
0.20
2,532.10

25.28
25.48
-23.42
25.69

3.24
3.49
-96.75
3.75

ด่านศุลกากรแม่สาย
(ศภ.3)
จังหวัดเชียงราย

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

8,305.41
8,113.52
191.89
7,921.63

9,774.76
9,660.00
114.75
9,545.25

9,774.76
9,660.00
114.75
9,545.25

9,558.86
9,443.06
115.81
9,327.25

17.69
19.06
-40.20
20.50

-2.21
-2.25
0.92
-2.28

ด่านศุลกากรเชียงดาว
(ศภ.3)
จังหวัดเชียงใหม่

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

1.51
1.45
0.06
1.39

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

28.62
28.62
0.00
28.62

-100.00
-100.00
-100.00
-100.00

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

ด่านศุลกากรแม่สอด
(ศภ.3)
จังหวัดตาก

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

25,056.74
23,968.99
1,087.74
22,881.25

22,105.15
21,216.45
888.70
20,327.74

22,105.15
21,216.45
888.70
20,327.74

39,376.89
37,966.31
1,410.58
36,555.73

-11.78
-11.48
-18.30
-11.16

78.13
78.95
58.72
79.83

ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
(ศภ.1)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

3.12
2.05
1.07
0.98

41.65
19.83
21.82
-1.98

41.65
19.83
21.82
-1.98

74.71
47.36
27.34
20.02

1,235.66
868.76
1,936.99
-303.19

79.37
138.82
25.34
1,109.28

ด่านศุลกากรแม่สะเรียง
(ศภ.3)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

84.59
70.86
13.74
57.12

108.83
77.84
31.00
46.84

108.83
77.84
31.00
46.84

66.93
39.07
27.86
11.21

28.66
9.86
125.64
-17.99

-38.50
-49.81
-10.12
-76.07

ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
(ศภ.3)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

300.04
92.73
207.30
-114.57

190.08
173.81
16.26
157.55

190.08
173.81
16.26
157.55

125.56
104.50
21.06
83.44

-36.65
87.44
-92.15
237.51

-33.94
-39.88
29.47
-47.04

ด่านศุลกากรระนอง
จังหวัดระนอง

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

16,761.16
14,531.56
2,229.60
12,301.96

25,334.08
23,331.17
2,002.91
21,328.26

25,334.08
23,331.17
2,002.91
21,328.26

19,996.43
18,195.41
1,801.02
16,394.39

51.15
60.56
-10.17
73.37

-21.07
-22.01
-10.08
-23.13

ด่านศุลกากรส่วนกลาง
คลังฯ บ.ดับบลิวเอฟเอสจีฯ
(EXPRESS)
จังหวัดอื่นๆ

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
-0.00

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

N/A
N/A
N/A
N/A
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ด่านศุลกากรส่วนกลาง
ด่านศุลกากรแม่กลอง (ศภ.1)
จังหวัดอื่นๆ

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

9.14
9.14
0.00
9.14

2.03
2.03
0.00
2.03

2.03
2.03
0.00
2.03

0.00
0.00
0.00
0.00

-77.77
-77.77
N/A
-77.77

-100.00
-100.00
N/A
-100.00

รวม

มูลค่ารวม
ส่งออก
น�ำเข้า
ดุลการค้า

137,869.29
50,854.43
87,014.86
-36,160.43

164,375.26
60,599.26
103,776.00
-43,176.74

164,375.26
60,599.26
103,776.00
-43,176.74

180,471.53
69,975.66
110,495.87
-40,520.20

19.23
19.16
19.26
-19.40

9.79
15.47
6.48
6.15

** หมายเหตุ บทความนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯเท่านั้น เนื้อหาข้อมูลบางส่วนในบทความ อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนได้ตามระยะเวลา ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2556

กฎระเบียบการน�ำเข้าสินค้า และมาตรการทางการค้าที่ควรทราบ
มาตรการน�ำเข้า
1. ปัจจุบนั ได้มกี ารยกเลิกการห้ามน�ำเข้าสินค้าจ�ำนวน 14 ชนิด
ในการค้ารูปแบบปกติผ่านทางทะเล (Overseas Trade) ได้แก่
ผงชูรส น�้ำหวานและเครื่องดื่ม ขนมปังกรอบทุกชนิด หมากฝรั่ง
ขนมเค้ก ขนมเวเฟอร์ช็อกโกแลต อาหารกระป๋อง (เนื้อสัตว์และ
ผลไม้) เส้นหมี่ทุกชนิด เหล้า เบียร์ บุหรี่ และผลไม้สดทุกชนิด
2. การน�ำเข้าสินค้า ต้องใช้เงินที่ได้จากการส่งออกเท่านั้น
(Export First, Import Later System) ดังนัน้ ผูน้ ำ� เข้าในเมียนมาร์
ที่ไม่มีรายได้เงินตราต่างประเทศจากการส่งออก จึงต้องซื้อบัญชี
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ จากผู้ส่งออกที่มีรายได้เงินตราต่างประเทศ
เพื่อเป็นหลักฐานส�ำหรับใช้ประกอบการขอใบอนุญาตน�ำเข้าจาก
รัฐบาลเมียนมาร์ ทัง้ นีผ้ นู้ ำ� เข้าต้องซือ้ เงินตราต่างประเทศทีไ่ ด้จาก
การส่งออก (Export Earning) ในอัตราที่สูงกว่าอัตราตลาดเล็ก
น้อย
3. ผูน้ ำ� เข้าจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ
ที่ Myanmar-Investment and Commercial-Bank (MICB)
หรือ Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) เพือ่ ยืน่ ใบอนุญาต
น� ำ เข้ า สิ น ค้ า จากกระทรวงพาณิ ช ย์ แนบสั ญ ญาขาย (Sale
Contact) และ Proforma Invoice ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ
เกี่ยวกับสินค้าบรรจุภัณฑ์และระยะเวลาการส่งมอบ
4. การน�ำเข้าสินค้าหรือเครื่องจักรอุปกรณ์จากต่างประเทศ
ผู้ประกอบการในเมียนมาร์สามารถเปิด L/C ได้กับ 2 ธนาคาร คือ
MICB และ MFTB โดยต้องใช้เงินสดค�้ำประกันเต็มมูลค่า L/C
เสมือนการซื้อสินค้าด้วยเงินสด ทั้งนี้ในการน�ำเข้าต้องเสียภาษี
ศุลกากร (Customs Duty) และภาษีการค้า (Commercial Tax)
5. ในกรณีที่ซื้อเป็นราคา FOB ผู้น�ำเข้าจะต้องประกันภัย

สินค้ากับ Myanmar Insurance Company และใช้บริษัท
Myanmar Five Star Line เป็นผู้ขนส่งสินค้าเท่านั้น
มาตรการส่งออก
ผู้ที่จะส่งออกได้ คือ รัฐบาลเมียนมาร์และตัวแทนหรือองค์กร
ของรัฐบาลเมียนมาร์ เท่านั้น
1. สินค้าที่ห้ามเอกชนส่งออกภายใต้ระบบการค้าปกติผ่าน
ทางทะเล มี 6 ประเภท 31 รายการอาทิ กระบือ อัญมณี ข้าว
น�้ำตาลทราย และถั่วลิสง เป็นต้น
2. สินค้าที่ห้ามเอกชนส่งออกภายใต้ระบบการค้าปกติ ผ่าน
ทางชายแดน (Border Trade) มี 32 รายการ โดยเพิม่ จากกลุม่ แรก
1 รายการ คือ ไม้สัก
3. การค้าชายแดน (ในช่องทางที่ถูกต้อง) ต้องผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชย์ โดยรัฐบาลเมียนมาร์อนุญาตให้ใช้เงินบาท เงินจ๊าต
และเงินดอลลาร์หรัฐฯ ส�ำหรับการค้าชายแดนได้ เพื่อให้การค้า
ชายแดนมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ผู้ประกอบการชาวเมียนมาร์จะนิยมท�ำการค้าแบบชายแดนที่ไม่
ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์
4. ทางการเมียนมาร์จะเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกเพิม่ 7%
จากค่าธรรมเนียมปกติ ส�ำหรับสินค้าที่ส่งออกผ่านทางชายแดน
โดยทางการเมียนมาร์จะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวนีจ้ ากบัญชีเงินตรา
ต่างประเทศของผู้ส่งออก เมื่อได้รับการโอนเงินช�ำระค่าสินค้า
5. การส่งออกต้องมีใบอนุญาตส่งออก (กระทรวงพาณิชย์เป็น
ผูอ้ อกใบอนุญาตส่งออก ซึง่ มีอายุ 6 เดือน) โดยผูซ้ อื้ ในต่างประเทศ
จะต้องเปิด L/C มาที่ The Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB) หรือ The Myanmar Foreign Trade
Bank (MFTB) ทั้งนี้ทางการเมียนมาร์จะตรวจสอบสินค้าก่อนการ
ส่งออกด้วย

ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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Customs Shutter
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายฯ
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมผูบ้ ริหาร
กรมศุลกากร เดินทางไปตรวจเยีย่ มและมอบนโยบายส�ำนักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง และ ส�ำนักงานศุลกากรตรวจ
สินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

กรมศุลกากร ร่วมออกบูธนิทรรศการงาน Invest Fair 2013
		 นายชูชยั อุดมโภชน์ รองอธิบดีกรมศุลกากร นายเสรี ไทยจงรักษ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
ศุลกากรภาคที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 และด่านศุลกากร
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมเงินลงทุนและสินค้าบริโภค เชียงใหม่
อินเวสแฟร์ 2013 ครั้งที่ 3 โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมเยี่ยมชมบูธกรมศุลกากร ณ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

ประชุมคณะอนุกรรมการการเชือ่ มโยงข้อมูล
แบบบูรณาการส�ำหรับการน�ำเข้าฯ
		 นางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล รักษาการทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
ทางศุลกากร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการเชือ่ มโยงข้อมูลแบบ
บูร ณาการส� ำ หรั บการน� ำ เข้ า การส่ ง ออก และโลจิ ส ติ ก ส์ ครั้ ง ที่ 5/2556
ณ ห้ อ งภาสกรวงศ์ กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

การอบรมเชิงปฏิบัติการ IPR Training
		 นายไพศาล ชื่นจิตร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสืบสวนและปราบปราม เป็นประธานในพิธีเปิด
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร IPR Training ในหัวข้อ “Workshop on Counterfeit Identification
and Border Measures Workshop” โดยสถาบันวิทยาการศุลกากรร่วมกับ IPR Business
Partnership of Asia Pacific จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร และองค์กรภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2556

คณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา ศึกษาดูงานกรมศุลกากร
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		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมผู้บริหาร
กรมศุลกากร ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา
ซึ่ ง เดิ น ทางศึ ก ษาดู ง านการปฏิ บั ติ ง านของกรมศุ ล กากร
ณ ห้ อ งภาสกรวงศ์ กรมศุลกากร และบริเวณ Siam Free Trade
Zone จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
Customs Bulletin
กุมภาพันธ์ 2556

Customs Shutter
โครงการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า
ด้วยเครื่องเอกซเรย์
		 นายชูชยั อุดมโภชน์ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับ
และคณะประสานและควบคุมการด�ำเนินงานโครงการจัดหาระบบตรวจสอบตูค้ อนเทนเนอร์
สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ ระยะที่ 5 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

โครงการคลินิกภาษีกรมศุลกากร
		 นายนริ น ทร์ กั ล ยาณมิ ต ร ที่ ป รึ ก ษาด้ า นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างศุ ล กากร
เป็นประธานการประชุมโครงการคลินกิ ภาษี ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

การแข่งขันฟุตซอลนัดพิเศษ
		 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นประธานการแข่งขันฟุตซอลนัดพิเศษ ระหว่างทีมกรมศุลกากรและผูบ้ ริหารกระทรวงการคลัง
กับทีมชุมชนคลองเตย ชิงถ้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ถ้วยอธิบดีกรมศุลกากร และถ้วยอธิบดีกรมสรรพสามิต ณ สนามกีฬาฟุตซอล กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ประชุมคณะท�ำงานพัฒนาองค์การของกรมศุลกากร
		 นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุม
คณะท�ำงานพัฒนาองค์การของกรมศุลกากร ครั้งที่ 1/2556 และเนื่องจากวันนี้
เป็นวันวาเลนไทน์ ท่านรองอธิบดีจึงมอบดอกกุหลาบแทนความรักแด่คณะท�ำงาน
ทุกท่าน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

ครบรอบ 81 ปี กรมสรรพสามิต
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร แสดงความยินดีใน
โอกาสครบรอบ 81 ปีกรมสรรพสามิต และร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
“กรมสรรพสามิตเพือ่ สังคม” ณ กรมสรรพสามิต เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
Customs Bulletin
กุมภาพันธ์ 2556
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พิธีเปิดการสัมมนา Thailand National Single Window
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดการ
สัมมนา Thailand National Single Window รองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 2015 ณ ห้อง Ballroom A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

พิธีเปิดโครงการบูรณาการความรู้
3 กรมภาษีกระทรวงการคลัง
		 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ที่ปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ทาง
ศุลกากร ร่วมพิธเี ปิดโครงการบูรณาการความรู้ 3 กรมภาษีกระทรวง
การคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 401 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2556

คณะสื่อมวลชนดูงานศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร
ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
		 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช น�ำคณะสื่อมวลชนดูงานการด�ำเนินงานของ
ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เพื่อศึกษาดูงานการปฏิบัติงาน
เกี่ ย วกั บ การเอกซเรย์ ตู ้ สิ น ค้ า ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย โดยมี
นายวิจกั ษณ์ อภิรกั ษ์นนั ท์ชยั ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือ
กรุงเทพ พร้อมเจ้าหน้าที่ศุลกากรให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เอกซเรย์
และเทคโนโลยีศลุ กากร ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เมือ่ วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2556

โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง
		 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ที่ปรึกษาด้านระบบสิทธิประโยชน์ทาง
ศุลกากร เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารระบบให้คำ� ปรึกษาโครงการคลินกิ
ภาษีกระทรวงการคลัง ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้น
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
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เปิดส�ำนักงาน Head of ROCB A/P
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร และนายโยชิฮิโร่ โคซะกะ หัวหน้า
ส�ำนักงาน (ROCB A/P) ร่วมกันเปิดส�ำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิคขององค์การศุลกากรโลก(ROCB) ณ บริเวณชั้น P อาคาร 120 ปี
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
		 นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดงานการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2556 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

การประชุมแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานในการตรวจปล่อยสินค้าฯ
		 นายชูชัย อุดมโภชน์ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุม
แนวทางการปรับปรุงกระบวนงานในการตรวจปล่อยสินค้าโดยใช้ระบบตรวจสอบ
ตูค้ อนเทนเนอร์สนิ ค้าด้วยเครือ่ งเอกซเรย์ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

ศุลกากรไทยร่วมมือทางวิชาการกับรัฐบาลญี่ปุ่น
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการด�ำเนินงานด้านพิกัดศุลกากรและ
ราคาศุลกากร : Kick-off Ceremony of the Project for “Enhancing the Transparency
and Predictability of Tariff Classification and Customs Valuation” โดยมี
Mr. Kiminori IWAMA, Economic Minister จากสถานทูตญี่ปุ่น และ Mr. Katsuya
NAGAFUSA, First Secretary : JICA Thailand Office เข้าร่วม ณ ห้องภาสกรวงศ์ ชั้น 2
อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556

การประชุม 3 RDSWG-ACTS Meeting
		 นางฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
เป็นประธานเปิดการประชุม Sub-Working Group on the ASEAN Customs Transit
System (3 RD SWG-ACTS Meeting) ณ โรงแรมปทุมวัน ปรินเซส กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่
29 – 31 มกราคม 2556
Customs Bulletin
กุมภาพันธ์ 2556
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7

THINGS

YOUR NAILS SAY ABOUT
YOUR HEALTH

1. PALE NAILS

		 As we age, our nails natural become lighter, a
paler pink than when we were young. But nails that are
suddenly paler than they were a few weeks ago can also
indicate more serious issues, like anemia, or heart or
liver disease.

2. YELLOW

		 If your nails have a yellowish tint, this really only
means one of two things - your nails have been yellowed
from wearing red polish for a bit too long, or you have
a fungal infection. No worries, though. Most fungal nail
infections can be easily treated…

3. BLUISH TINT

		 A bluish tint to your nails usually indicates an issue
with oxygen, most often causes by lung disease or
diabetes. It can also mean you’re just cold…

4. PITTING

		 Have you ever noticed little pits in your nails? Often
it can simply mean that you injured your nail bed while
the nails were growing, but if it happens a lot, those
little pits can also be an early sign or psoriasis, or even
arthritis.

12

Have you ever been giving yourself a manicure
and wondered “what’s that funny bump?” or
“why is my nail that weird color? ” … most of us
encounter a little nail issue once in a while, but
if your fingernails are consistently looking somewhat odd, it can be an indicator of something
besides the need to throw away that old nail
polish! Here are 7 things your nails can say about
your health…

5. CRACKED AND SPLIT

		 If your nails are constantly cracked, split, or peeling
away in layers, this can be a pretty clear indication of
thyroid disease. it’s such a good idea to find out for sure!

6. PUFFY, RED CUTICLES

		 If your cuticles and nail bed are red and puffy, it
can be an indicator of lupus or another disease or disorder of the connective tissue. It could also mean you’ve
irritated your cuticles from a harsh nail polish remover…

7. BLUE-BLACK OR PURPLE-BLACK
LINES UNDER YOUR NAILS

		 This is very serious, since it’s usually an indicator
of the deadliest form of skin cancer, melanoma. If you
notice these lines (they run length-wise), it’s a very good
idea to make an appointment with your doctor right
away, since early detection of melanoma can mean the
difference between life and death.
		 Those are just a few of the things your fingernails
can tell you about your health, but it’s important to
remember that just because your nails look a little odd
right now, if they look fine again in a week, there’s no
need to panic… but if they stay that way, you want to
see your doctor!
SOURCE: HTTP://ALLWOMENSTALK.COM
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		 คุณเคยทาเล็บให้ตวั เองหรือไม่? และเคยสังเกตสิง่ ผิดปกติที่
เกิดขึน้ บนเล็บมือของคุณบ้างหรือเปล่า? การเกิดตุม่ หรือรอยขึน้
ที่เล็บมือ หรือเล็บของคุณมีสีที่ผิดแปลกไปจากเดิม อาการเหล่านี้
อาจเกิดขึ้นบ้างเป็นครั้งคราว แต่ถ้าสิ่งผิดปกติเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อย
ครัง้ หรือเป็นระยะเวลานานๆ มันอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงบาง
อย่าง และยังหมายถึงการทีค่ ณ
ุ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องตัดเล็บเก่าทิง้ ไป และ
นีค่ อื 7 สัญญาณเตือน ทีเ่ ล็บของคุณสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพ
ของคุณได้ …

1. เล็บทีมีสีซีด

		 เมื่อเรามีอายุมากขึ้น โดยธรรมชาติเล็บของเรานั้นจะมีสีชมพู
อ่อนกว่าตอนที่เรายังอายุน้อย แต่ถ้าหากอยู่ดีๆเล็บคุณมีสีซีดลงกว่า
เดิมมากจากเมือ่ ไม่กสี่ ปั ดาห์ทผี่ า่ นมา นัน่ ก็สามารถบ่งบอกถึงโรคร้าย
ที่อาจตามมา เช่น โรคโลหิตจาง โรคหัวใจ และโรคตับ ได้เช่นกัน

2. เล็บที่มีสีเหลือง

		 หากเล็บของคุณมีสคี อ่ นข้างเหลือง นัน่ อาจหมายถึงหนึง่ ในสอง
สิ่งนี้ คือ 1.สาเหตุที่เล็บมือของคุณมีสีเหลืองนั้นมาจากการตกแต่ง
ทาเล็บมือเป็นเวลายาวนาน หรือ 2. อาจมีการติดเชือ้ ราทีบ่ ริเวณเล็บมือ
ของคุณได้ แต่คุณไม่ต้องกังวลเพราะการติดเชื้อราที่บริเวณเล็บมือ
ของคุณสามารถรักษาให้หายได้ไม่ยาก

3. เล็บที่มีสีน้าเงินอ่อน

		 โดยปกติแล้วคนที่มีเล็บสีน�้ำเงินอ่อน อาจเกี่ยวเนื่องมาจากใน
เรือ่ งของการขาดออกซิเจนในร่างกาย โดยสาเหตุสว่ นมากอาจมาจาก
โรคปอด โรคเบาหวาน หรืออาจจะเกิดจากอากาศเย็นก็เป็นได้

4. เล็บที่มีรอยบุ๋ม

		 คุณเคยสังเกตว่าเล็บของคุณมีรอยบุ๋มหรือไม่ มันเป็นการ
บ่งบอกว่าเนื้อเยื่อใต้เล็บมือของคุณได้รับอาการบาดเจ็บขณะที่เล็บ
ของคุณก�ำลังงอกหรือยาวขึ้น แต่ถ้าหากรอยบุ๋มเล็กๆ เหล่านี้เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง ก็อาจเป็นสัญญาณว่าคุณอาจมีอาการเกี่ยวกับโรคผิวหนัง
หรือโรคปวดตามข้อได้
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สัญญาณ

ที่เกิดขึ้นกับเล็บ
ที่บ่งบอกถึงสุขภาพของคุณ

5. เล็บที่มีรอยร้าว

		 หรือแตกออก หากเล็บมือของคุณมีรอยร้าว แตก หรือหลุดลอก
ออกเป็นชัน้ ๆ ค่อนข้างจะเป็นสัญญาณบ่งบอกทีช่ ดั เจนว่าเป็นอาการ
ของโรคทีเ่ กีย่ วกับต่อมไทรอยด์ ซึง่ ทางทีด่ คี ณ
ุ ควรจะไปตรวจให้แน่ใจ
อีกครั้งดีกว่า

6. เล็บที่บวม

		 หรือผิวหนังรอบๆเล็บเป็นสีแดง หากผิวหนังรอบๆเล็บมือของ
คุณ และเนือ้ เยือ่ ใต้เล็บมือมีสแี ดงและมีอาการบวมพอง อาจแสดงให้
เห็นถึงการเป็นโรคผิวหนัง โรคอื่นๆ หรือเป็นสัญญาณว่ามีอาการผิด
ปกติที่เกี่ยวกับเนื้อเยื่อ รวมถึงบ่งบอกว่ามีการระคายเคืองที่ผิวหนัง
รอบๆเล็บ ซึ่งอาจเกิดจากการขัดหรือตัดอย่างรุนแรง

7. เล็บที่มีเส้นสีน�้ำเงินเข้ม หรือสีม่วงคล�้ำ

		 นีเ่ ป็นเรือ่ งร้ายแรงทีเดียวหากคุณมีอาการเหล่านี้ เพราะอาการ
ทีแ่ สดงออกมาเหล่านีเ้ ป็นสัญญาณบ่งชีเ้ กีย่ วกับโรคมะเร็งทางผิวหนัง
หรือเนือ้ งอก และถ้าคุณสังเกตพบอาการเหล่านีเ้ กิดขึน้ คุณจะต้องรีบ
ไปพบแพทย์ โ ดยเร็ ว ที่ สุ ด เพราะการตรวจพบเนื้ อ งอกเหล่ า นั้ น
นั่ น อาจหมายถึงความเป็นและความตายของชีวิตคุณเลยทีเดียว
		 สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่เล็บมือของคุณสามารถ
บ่งบอกถึงผิดความปกติที่อาจเกิดขึ้นสุขภาพร่างกายของคุณได้ แต่
สิ่งส�ำคัญก็คือ คุณไม่ต้องวิตกกังวลหากเล็บของคุณมีอาการผิดปกติ
เกิดขึ้นเล็กน้อยในตอนนี้ แล้วอาการเหล่านั้นก็หายกลับเป็นปกติใน
อาทิตย์หน้า นัน่ อาจเป็นเรือ่ งธรรมดาๆ แต่ถา้ คุณสังเกตว่าระยะเวลา
ผ่านไปนานๆ แล้วอาการเหล่านัน้ ยังคงอยู่ คุณก็ควรทีจ่ ะรีบไปพบแพทย์
เพื่อตรวจว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณหรือไม่
Customs Bulletin
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ขอเชิญชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพ
“การประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่า
และพืชป่าที่ ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16”
(CITES CoP16)
ระหว่างวันที่ 3-14 มีนาคม 2556
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
		 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปัญหาอาชญากรรม
ด้านสัตว์ป่านับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหา
สัตว์ป่าถูกท�ำร้าย การลักลอบค้า และลักลอบขนส่ง
สัตว์ป่าข้ามประเทศ กลายเป็นขบวนการขนาดใหญ่
ที่มีผลประโยชน์และมีมูลค่าทางการตลาดสูง ซึ่งถือ
เป็นภัยคุกคามอันใหญ่หลวงต่อนานาประเทศ อีกทั้ง
ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะท�ำให้สัตว์ป่า สัตว์หายาก
สูญพันธ์ุไปในที่สุด”
		 CITES หรือ ไซเตส เป็นชื่อย่อของอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึง่ ชนิดสัตว์ปา่ และพืช
ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora) เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่
มีเป้าหมายในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ต่างๆ ที่มีการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งมีการลงนามรับรองอนุสัญญา
เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2516 ทีก่ รุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีสมาชิก 115 ประเทศ
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		 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 นับ
เป็นสมาชิกล�ำดับที่ 78 โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร
อาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.
2535 และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2535 ทั้งนี้ โดยมีพระราช
บัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 เป็นกฎหมายสนับสนุน
		 ถึงแม้วา่ จะมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน ในการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่า แต่ขบวนการ
ลักลอบค้าสัตว์ปา่ ก็ได้พยายามปรับเปลีย่ นรูปแบบการลักลอบและ
วิธีการขนส่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ และการจับกุมอยู่ตลอด
เวลา ดังนั้นเพื่อความสามารถในการขัดขวางและป้องกันการ
ลักลอบค้าสัตว์ป่าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องจึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรม
รูปแบบ ขัน้ ตอนและวิธกี ารลักลอบใหม่ๆ ของขบวนการลักลอบค้า
สัตว์ป่า รวมถึงความรู้ความเข้าใจในอนุสัญญาไซเตส ที่มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
		 ประเทศไทยได้เสนอตัวในทีป่ ระชุม CITES CoP 15 ณ เมือง
โดฮา รัฐกาตาร์ ขอเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึง่ ชนิดสัตว์ปา่ และพืชป่าทีใ่ กล้สญู พันธุ์
(Conference of the Partied to the CITES Convention)
ครั้งที่ 16 (CITES CoP 16) ซึ่งที่ประชุมฯได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพฯ ในระหว่างวันที่ 3 - 14 มีนาคม 2556
ณ ศู น ย์ ก ารประชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ กรุ ง เทพมหานคร โดยมี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการจัดการ
ประชุม
		 ส�ำหรับการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาค
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า โดยจะร่วมมือกัน
เสนอข้อเสนอ (Proposals) เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีชนิดพันธุ์
เช่น การขึ้นบัญชีไม้พะยูง การแก้ไขบัญชีกล้วยไม้ลูกผสม และค�ำ
นิยามต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจะมีการลงมติกำ� หนด
หรือแก้ไขระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆเกีย่ วกับชนิดพันธุส์ ตั ว์ปา่ และพืชป่า
พร้อมตรวจสอบและส่งเสริมให้ภาคีถือปฏิบัติตามอนุสัญญาอย่าง
เคร่งครัด เพื่อป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญ
พันธุ์ และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ภาคี ตลอดจนก�ำหนด
มาตรการลงโทษภาคีที่ไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญา
		 กรมศุลกากร ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ
จัดประชุมฯ และเป็นหน่วยงานรัฐบาลทีม่ บี ทบาทและหน้าทีส่ ำ� คัญ

ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านสัตว์ป่า ซึ่งเป็นไป
ตามหลักภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์
ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ (CITES) ได้มีนโยบายและมาตรการที่
เข้มงวดเพือ่ การป้องกันการลักลอบน�ำเข้าและการค้าสัตว์ปา่ มาโดย
ตลอด ไม่วา่ จะเป็นการจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรเรือ่ ง
การลักลอบค้าสัตว์ป่าอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงการจัดส่งเจ้าหน้าที่
ศุลกากรเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานอื่น เช่น Asian-WEN หน่วย
งานNGO กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นต้น เพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจและทันต่อสภาวะการลักลอบค้าสัตว์ป่า ตลอด
จนการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฯเฝ้าติดตามการขนส่งสินค้าจากกลุ่ม
ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง โดยท�ำงานครอบคลุมถึงท่าฯ และด่าน
ศุลกากรทั่วประเทศ เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบิน
ดอนเมือง ท่าเรือทั่วประเทศ ด่านศุลกากรชายแดน ศูนย์ไปรษณีย์
เป็นต้น ตลอดจนการประสานความร่วมมือด้านข่าวสารและการ
ปฏิบตั งิ านร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศ การจัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร รวม
ทัง้ ให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ระกอบการ ตัวแทนขนส่ง ผูด้ แู ลคลังสินค้า และ
หน่วยงานต่างๆ ถึงโทษและภัยของการลักลอบค้าสัตว์ป่า
		 จากมาตรการทีเ่ ข้มงวดในการป้องกันการลักลอบน�ำเข้าและ
การค้าสัตว์ป่าของกรมศุลกากร ท�ำให้กรมศุลกากรสามารถจับกุม
การลักลอบน�ำเข้าและการค้าสัตว์ป่าได้ส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ผลการด�ำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 ดังนี้
ผลการจับกุมสัตว์สงวนและพืชสงวน
ปีงบประมาณ

2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556 (ต.ค.55-ม.ค.56)

ราย
27
38
34
49
46
56
7

มูลค่า(บาท)

7,541,353
9,641,263
87,898,524
325,425,969
240,136,756
41,096,523
24,535,573
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ความเป็นมา

ด่านศุลกากร บูเก๊ะตา
ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา
		 เป็นด่านศุลกากรที่ตั้งใหม่ล่าสุดของกรมศุลกากร

เป็นด่านศุลกากร
ทางบก ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงก�ำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทาง
อนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนที่ 1 ก ลงวันที่ 4 มกราคม 2556 เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และอ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้าตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมีกำ� หนดเวลาขนส่งของเข้า-ออก
ผ่านเขตแดนทางบกตามทางอนุมัติ ตั้งแต่ 05.00- 18.00 น.

ที่ตั้ง:
		 ต�ำบลโล๊ะจูด อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับบ้าน
บูกิตบูงอ (บูกิตบุหงา) รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

เขตความรับผิดชอบ:
		 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา รับผิดชอบในเขตพื้นที่ อ�ำเภอแว้ง อ�ำเภอสุศิริน
และอ�ำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ลักษณะการที่ให้กระท�ำ:
1.
2.
3.
			

16

น�ำของเข้า: ของทุกประเภท
ส่งของออก: ของทุกประเภท
ส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บน
ของทุกประเภท
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		 ตามนโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ตามแผนงานโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย
(IMT-GT) ซึ่งได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2537 และในการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่
18 - 20 มิถนุ ายน 2540 ณ เมืองล็อกซูมาเลย์
จั ง หวั ด อาเชย์ ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย
ประเทศมาเลเซีย ได้เสนอเปิดด่านบูกติ บูงอ
(บูกิตบุหงา) ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านบูเก๊ะตา
ประเทศไทย พร้ อ มกั บ การก� ำ หนดจุ ด
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโก-ลก แห่งที่ 2
เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
มาเลเซีย โดยสะพานข้ามแม่น�้ำโก-ลก แห่ง
ที่ 2 เชื่อมบ้านบูเก๊ะตา อ�ำเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส กับบูกติ บุหงา รัฐกลันตัน เป็นหนึง่
ในโครงการความร่วมมือที่ส�ำคัญภายใต้
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IndonesiaMalaysia-Thailand Growth Triangle:
IMT-GT) และยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วม
ส�ำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (JDS)
โดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียได้ร่วมลงนาม

Customs Frontier
		 กระทรวงมหาดไทยประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น�้ำโก-ลก ที่บ้าน
บูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส กับ บ้านบุเก๊ะบุหงา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียเพื่อเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซีย ได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการก่อสร้าง
สะพานข้างแม่นำ�้ โก-ลก บริเวณบ้านบูเก๊ะตา ต.โล๊ะจูด อ.แว้งจ.นราธิวาส ตรงข้ามกับบูกิต
บุหงา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียและเพือ่ เป็นประโยชน์ในการสัญจรไปมาของประชาขน
ทัง้ สองประเทศยังมีสว่ นส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในพืน้ ทีช่ ายแดนรวมทัง้ เป็นการเสริม
สร้างความมั่นคง ในการสกัดกั้นยาเสพติด อาวุธสงครามและสิ่งผิดกฎหมาย อาศัยอ�ำนาจ
ตามความในมาตรา 11 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

ความตกลงเพื่อด�ำเนินโครงการก่อสร้าง
สะพานฯ เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2547สะพาน
ดังกล่าวเป็นสะพานคอนกรีต 2 ช่องจราจร
ความยาว 120เมตร กว้าง 15.9 เมตร
ด� ำ เ นิ น ก า ร โ ด ย ก ร ม ท า ง ห ล ว ง ข อ ง
ประเทศไทยและกรมโยธาธิ ก ารของ
ประเทศมาเลเซียใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี
แล้วเสร็จ 14 ธ.ค. 50 โดยใช้ชื่อสะพาน
มิตรภาพงบประมาณในการก่อสร้าง 92
ล้านบาท โดยทัง้ สองฝ่ายออกค่าใช้จา่ ยฝ่าย
ละกึ่งหนึ่งทั้งนี้ สะพานข้ามแม่น�้ำโก-ลก
แห่งที่ 2 ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ
ระหว่างไทยและมาเลเซีย เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างไทยและมาเลเซียและ
เป็นการเปิดประตูไปสูก่ ารค้าและการขนส่ง
ที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่
เนือ่ งจากมาเลเซียก�ำลังวางแผนยุทธศาสตร์
East Coast Economic Region (ECER)
โดยจะท�ำให้มีการขนส่งสินค้าแบบโลจิสติ
กส์และอุตสาหกรรมส่งออกมากขึ้นซึ่งจะ
เป็นช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มพูนรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่โดยสะพานดังกล่าวได้
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 21
ธันวาคม 2550 เป็นต้นมา

		 งานก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา
การด� ำ เนิ น งานก่ อ สร้ า งมี ค วามคื บ หน้ า
35.10% ตามแผนงานใหม่เท่ากับ 65.07%
ช้ากว่าแผนงาน 29.97% ใช้เวลาก่อสร้าง
ไป 736 วัน คิดเป็น เหลือเวลาก่อสร้างอีก
294 วัน โดยประสบปัญหาอุปสรรค เช่น
สภาพฝนตกในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างปัญหา
สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ท�ำให้
ประสบปัญหาการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ตา่ งๆ
เข้ า ไปในเขตพื้ น ก่ อ สร้ า ง ปั ญ หาการ
ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง เป็นต้น
โดยผูร้ บั จ้างได้มหี นังสือ ขอขยายระยะเวลา
การก่อสร้างเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้เห็นชอบให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
แก่ผปู้ ระกอบการก่อสร้างในภาคใต้ทไี่ ด้รบั
ผลกระทบอันเนือ่ งมาจากเหตุอทุ กภัย โดย
ขอขยายเวลาออกไปอีก 60 วัน นับแต่วัน
สิน้ สุดสัญญา ก�ำหนดสิน้ สุดภายในวันที่ 18
ตุลาคม 2556 จึงได้สิทธิขยายระยะเวลา
ออกไปอีก 60 วัน ถึงวันที่ 17 ธันวาคม
2556 โดยอยูร่ ะหว่างการเสนอกรมศุลกากร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ข้อมูล ณ วันที่ 28
ธันวาคม 2555)
ที่มาข้อมูล ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
นายบุญสืบ บุญญกนก

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่วนกฏหมายและระเบียบ
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5 สถานที่ . .โรแมนติ ก ที่ สุ ด ในโลก

“

ความรักที่แท้จริงนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบ โดยไม่ จ� ำ กั ด ว่ า จะต้ อ งเป็ น ความรั ก
แบบคูร่ กั แต่เพียงอย่างเดียว ความรักของครอบครัว ความรักต่อบิดามารดา รวมถึงความรัก
ต่อญาติมิตรและเพื่อนสนิท ก็เป็นความรักที่สวยงามและมีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
ซึง่ บางครัง้ การแสดงออกถึงความรักนอกจากจะสามารถเติมเต็มความรูส้ กึ ให้กนั แล้ว ยังเป็นการ
กระชับสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้นไปอีก โดยวิธีแสดงออกถึงความรักที่เป็นที่นิยมอีก
สิ่งหนึ่งก็คือ การได้ใช้เวลาไปท่องเที่ยวพักผ่อนในสถานที่สวยๆ บรรยากาศโรแมนติก
เพื่อเป็นการได้ใช้เวลาพักผ่อนร่วมกัน
วันนี้เราจึงน�ำ 5 อันดับของสถานที่ที่ถูกจัดว่ามีความโรแมนติกที่สุดในโลก ซึ่งน่าจะหา
โอกาสไปเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งในชีวิตมาแนะน�ำให้ทราบกัน
อันดับ 1
เกาะ Mauritius Island
Mauritius Island หรือ หากจะเรียกว่า เป็นเกาะแห่ง
คู่รักโดยแท้ ก็คงไม่ผิดนัก เพราะนอกจากความมีชื่อเสียงและได้
รับความนิยมมากจากบรรดาคู่รักทั่วโลก ที่ทั้งมาเที่ยวพักผ่อน
และมาฮันนีมูนกันบนเกาะแห่งนี้แล้ว Mauritius Island ยังเต็ม
ไปด้วยธรรมชาติรายล้อมไปด้วยชายหาด แสงแดด ท้องทะเล
และต้นปาล์มที่พริ้วไหวราวกับเต้นระบ�ำต้อนรับกับสายลม ที่นี่
คุณจะได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติราวกับอยู่บนเกาะส่วนตัว
เหมาะที่คู่รักจะมาพักผ่อนเดินเล่นเลียบชายหาด ดูแนวหิน
ปะการัง และเพลิดพลินไปกับท้องทะเลสีฟ้าที่เปิดกว้างต้อนรับ
เหล่าคู่รักอย่างสดใส และด้วยเหตุนี้เองจึงท�ำให้ Mauritius
Island ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น Ultimate Romantic
Destination เลยทีเดียว
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อันดับ 2
เมือง Cairo ประเทศอียิปต์
เมือง Cairo เมืองหลวงของอียิปต์นับเป็นเมืองที่มี
ความงดงามและมีมนต์เสน่ห์ที่ลึกลับ ซึ่งความลึกลับนี้นับเป็น
จุดเด่นทีท่ ำ� ให้ครู่ กั ทัง้ หลายอยากหาโอกาสไปพักผ่อนท่องเทีย่ ว
ที่นี่ดูสักครั้ง สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นของที่นี่คือ พีระมิดขั้น
บันได, วิหารพีระมิดขั้นบันได, มหาพีระมิดแห่งกิซ่า, สฟิงซ์,
โอเอซิสแห่งอียปิ ต์ และอืน่ ๆ อีกมากมาย และด้วยสถาปัตยกรรม
ที่มีเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์นี้ จึงท�ำให้ Cairo เป็นอีกเมือง
หนึง่ ทีถ่ กู กล่าวขานว่าเป็นสวรรค์บนดินของเหล่าคูร่ กั เลยก็วา่ ได้
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อันดับ 3
เมือง New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
เหมาะส�ำหรับคู่รักนักเดินทางที่ชอบความโรแมนติก
แบบทันสมัยและหลากหลายเพราะ New York เป็นมหานคร
ที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ พ ร้ อ ม ไม่ ว ่ า จะเป็ น ความโดดเด่ น ด้ า น
สถาปัตยกรรมความเป็นเมือง ศิลปะ แฟชั่น การดีไซน์ ความ
ล�้ ำ หน้ า ทั น สมั ย ของเทคโนโลยี นอกจากนี้ยัง มีร้านอาหาร
โรแมนติกบรรยากาศดีๆ มากมาย รวมทัง้ แหล่งช้อปปิง้ หลากหลาย
ใจกลางเมื อ ง รวมถึ ง สถานที่ พั ก ผ่ อ นแบบธรรมชาติ อ ย่ า ง
สวนสาธารณะ Central Park ก็เป็นอีกหนึง่ สถานทีท่ ผี่ คู้ นนิยม
ไปพักผ่อนกัน

อันดับ 4

อันดับ 5

เมือง Prague สาธารณรัฐเช็ก
Prague เมื อ งที่ ห ้ อ มล้ อ มไปด้ ว ยสถาปั ต ยกรรม
สวยงาม มีปราสาทที่เก่าแก่ เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่ดีงามและ
การต้อนรับจากผู้คนที่อบอุ่น
Prague ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของทางเดินอันสวยงาม
ในเมือง ที่คู่รักสามารถใช้เวลาจูงมือเดินเล่น หรือตระเวนไป
รอบๆ เมืองกันอย่างเพลิดเพลิน นอกจากนี้เมือง Prague ยังมี
ความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ดนตรี เพราะเป็นเมืองเกิดของ
Mozart นักดนตรีระดับโลกอีกด้วย

เมือง Monte Carlo ประเทศโมนาโค
เมือง Monte Carlo อีกเมืองโรแมนติกที่คุณและ
คนรักต้องหาโอกาสมาเยือนสักครั้งในชีวิต ที่นี่มีทัศนียภาพ
ที่ท�ำให้คุณต้องหยุดหายใจไปชั่วขณะและถูกรายล้อมด้วย
เทือกเขาแอลป์ซงึ่ สวยงามอย่างไม่สามารถพรรณนาได้ แถมยัง
เป็นสถานทีโ่ รแมนติกทีข่ นึ้ ชือ่ และมีเรือ่ งราวของความรักเกิดขึน้
มากมายอีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์
ประจ�ำชาติทางทะเล, พิพิธภัณฑ์ประจ�ำชาติและพระราชวัง
Prince ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจคู่รักจากทุกมุมโลก
ที่มาเยือน
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสถานที่ซึ่งถูกจัดว่าโรแมนติกที่สุดในโลก แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีสถานที่ซึ่งขึ้นชื่อ
ว่ามีความสวยงามและโรแมนติก รอคอยให้เราไปเยี่ยมชมเพื่อเก็บเอาความรู้สึกดีๆ กลับไปอยู่อีกมากมาย ซึ่งก็รวมถึง
ในประเทศไทยของเรา ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และบรรยากาศดีๆ ไม่แพ้สถานที่เหล่านี้เลยนะครับ......
ที่มา : http://www.lexussociety.com
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กรมศุลกากรจับกุมหญิงไทยลักลอบน�ำเข้าโคเคน
		 นายราฆพ ศรี ศุ ภ อรรถ รองอธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร แถลงข่ า ว
กรมศุลกากรจับกุมหญิงไทยลักลอบน�ำเข้าโคเคน น�ำ้ หนักรวมสิง่ ห่อหุม้
ประมาณ 5,130 กรัม มูลค่าประมาณ 16 ล้านบาท ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

กรมศุลกากรจับกุมหญิงไทย ลักลอบน�ำเข้าโคเคน
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าว
จับกุมหญิงไทยลักลอบน�ำเข้าโคเคน ทางท่าอากาศยาน
นานาชาติสมุย น�ำ้ หนักรวมสิง่ ห่อหุม้ ประมาณ 7,580 กรัม
มูลค่าประมาณ 23 ล้านบาท ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

กรมศุลกากรจับกุมงูสิงและงูเห่ามีชีวิต ลักลอบส่งออก
โดยไม่ได้รับอนุญาต
		 นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมงูสิง

และงูเห่ามีชวี ติ ลักลอบส่งออกโดยไม่ได้รบั อนุญาต จ�ำนวน ๒๐๓ กล่อง
มูลค่าประมาณ 600,000 บาท ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2556

กรมศุลกากรจับกุมเรือประมงดัดแปลงบรรทุกน�้ำมันดีเซล
นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมเรือประมง
ดัดแปลงบรรทุกน�้ำมันดีเซล ปริมาณ 100,000 ลิตร มูลค่ารวมตัวเรือกว่า
10 ล้านบาท ณ ท่าเรือขาออก กรมศุลกากร คลองเตย เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
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อธิบดีแถลงข่าวจับกุมหญิงไทย ลักลอบน�ำเข้าไอซ์
		 นางเบญจา หลุ ย เจริ ญ อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร แถลงข่ า ว
กรมศุลกากรจับกุมหญิงไทย ลักลอบน�ำเข้าไอซ์ ท่าทางอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต น�้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 4,200 กรัม มูลค่า
ประมาณ 15 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 ก.พ.56

กรมศุลกากรจับกุมลักลอบน�ำเข้าตุ๊กตา FURBY
		 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ฝ่ายบริการผู้โดยสารที่ 2 ส่วนบริการผู้โดยสาร

ส�ำนักงานตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ตรวจสอบและจับกุม
การลักลอบน�ำเข้าตุ๊กตา FURBY จ�ำนวน 22 ตัว และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
จ�ำนวน 15 ตัว และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 จ�ำนวน 45 ตัว ความผิดดังกล่าว
เป็นความผิดฐานลักลอบน�ำหรือพาของทีย่ งั ไม่ได้ชำ� ระค่าภาษีอากร หรือ ของต้องห้าม
ต้องก�ำกัดหรือของทีย่ งั ไม่ได้ผา่ นศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักร อันเป็น
ความผิดตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร 2469 ประกอบมาตรา 16,17 แห่ง พ.ร.บ.
ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค�ำถาม
ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์
1. ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ตั้งอยู่ในจังหวัดใดของประเทศไทย และ
อยู่ตรงข้ามกับรัฐอะไร ของประเทศมาเลเซีย
2. ระบบ National Single Window (NSW) จะมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่าง 36 ส่วนราชการ โดย
ขณะนีม้ สี ว่ นราชการจ�ำนวนกีส่ ว่ น ทีม่ กี ารเชือ่ มโยงข้อมูลอย่าง
เป็นทางการแล้ว?
ร่วมตอบค�ำถามได้ที่ :
Access by
QR CODE

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

ขอเชิญร่วมส่งบทความ
เรื่องที่น่าสนใจ
โดยบทความที่ ไ ด้ รั บ คัด เลื อ ก
จากกองบรรณาธิ ก าร ให้ ตี พิ ม พ์ ล งใน
จุลสารฯ 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

ผู้โชคดีที่ตอบถูก 10 ท่าน
จะได้รบั ของทีร่ ะลึกจากกอง บก.
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Nsw

National Single Window

		 กรมศุลกากร เป็นเจ้าภาพจัดตัง้ ระบบ National Single Window
ซึ่งเป็นระบบกลางส�ำหรับรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การน�ำเข้า การส่งออกและโลจิสติกส์ของประเทศตามแผนพัฒนา
โลจิสติกส์ของประเทศไทย และตามความตกลงอาเซียนส�ำหรับการจัดตัง้
ASEAN Single Window โดยมีเป้าหมายในการจัดตัง้ ระบบ NSW ของ
ประเทศก็เพื่อ อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการน�ำเข้า ส่งออก และ
โลจิสติกส์ อีกทั้งเพื่อความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในและ
ระหว่างประเทศแบบปลอดภัย ซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมของ
ประเทศลดลง และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศได้อีกด้วย โดยระบบ National Single Window เริ่มเปิดให้
บริการตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 เป็นต้นมา

		 ทั้งนี้ วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง Ballroom A
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ กรมศุลกากรได้จดั การสัมมนา Thailand
National Single Window รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2015 ขึ้ น โดยมี เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านจากหน่ ว ยงานภาครัฐ และ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์
รวมทั้งสิ้นประมาณ 400 คน เข้าร่วม
		 การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ภาครัฐ และผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้า การส่งออก และ
โลจิสติกส์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการของ ระบบ
NSW ซึ่งเป็นระบบกลางการเชื่อมโยงข้อมูลของประเทศ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการค้า เช่น ผู้น�ำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออก
ของ ผู้ประกอบการขนส่ง และธนาคาร เป็นต้น สามารถส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลที่ซ�้ำซ้อนกัน ลดความผิดพลาด
และลดการท�ำงานที่ไม่สร้างคุณค่าเพิ่ม ท�ำให้ลดต้นทุนด้านการบริหาร
การจัดการ และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ส่งผลให้ภาพรวมของการ
ประกอบการค้า มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่ง
ขึ้น ทั้งนี้ กรมศุลกากรคาดหวังว่า ทั้ง 36 ส่วนราชการ จะสามารถเชื่อม
โยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เต็มรูปแบบ ก่อนการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยกรมศุลกากรจะจัดสัมมนาเสริม
สร้างความรูใ้ ห้แก่สว่ นราชการและผูป้ ระกอบการค้าอย่างต่อเนือ่ ง รวม
ถึงการจัดสัมมนาระดมสมองระหว่างส่วนราชการ และผู้ประกอบการ
เกีย่ วกับการปรับลดขัน้ ตอนการท�ำงานร่วมกันแบบบูรณาการ และการ
ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ ระหว่าง 36 ส่วนราชการ เพื่อรองรับ
การเชื่อมโยงการค้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี พ.ศ.2558
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“

เฟอร์บี้ (FURBY FEVER)

ช่วงนี้ พีห่ มา น้องแมวทัง้ หลาย คงต้องหลบไปเลียแผลใจ
ในกระป๋องกันไปก่อน เพราะกระแส Furby Fever มาแรงเหลือ
เกิน จนตอนนี้ เฟอร์บี้ (Furby) ได้ขนึ้ แท่นกลายเป็นสัตว์เลีย้ ง
แสนรักสุดฮิตของคนทุกเพศทุกวัย ไปแล้ว ...

”

เฟอร์บเี้ ป็นตุก๊ ตาสัญชาติอเมริกนั ล�ำตัวปกคลุมด้วยขน หลายคน
คิดว่าเฟอร์บี้มีที่มาจากนกฮูกผสมกับหนูแฮมสเตอร์ แต่จริงๆ
แล้วนั้น ต้นก�ำเนิดเฟอร์บี้ ที่แท้จริง คือ ลิงจิ๋ว“ปิ๊กมี่ทาร์เซียร์”
ต่างหาก เฟอร์บี้มีความสูงประมาณ 5 นิ้ว สามารถแสดงสีหน้า
ท่าทาง และส่งเสียงสนทนาด้วยภาษาเฟอร์บิช (Furbish) ซึ่งเป็น
ภาษาเฉพาะของตุ๊กตาชนิดนี้ ออกแบบโดย เดฟ แฮมป์ตัน และ
คาลิบ ชุง ผลิตโดยบริษัท ฮาซโบร จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทของเล่น
ยักษ์ใหญ่ของอเมริกา
โดยผลิตออกจ�ำหน่ายครั้งแรกในปี 1998 ภายใต้สโลแกน
“Let”s Have Fun” และขายได้กว่า 40 ล้านตัวของ 3 ปีแรก แต่
ระบบการแปลภาษายังไม่มีการพัฒนาท�ำให้การสื่อสารระหว่าง
ผู้เลี้ยงกับเฟอร์บี้ค่อนข้างยากล�ำบาก ต่อมาในปี 2005-2007 ก็ได้
มีการเพิ่มระบบต่างๆเข้ามา จนกระทั่งล่าสุดปี 2012 ตุ๊กตาเฟอร์บี้
ยุ ค ใหม่ ล ่ า สุ ด นี้ มี จุ ด เด่ น อยู ่ ที่ ก ารติ ด ตั้ ง จุ ด เซ็ น เซอร์ เ พิ่ ม ขึ้ น
เพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงอารมณ์ ท�ำให้อวัยวะต่างๆ อย่างดวงตา
หู และริมฝีปากสามารถขยับเพื่อแสดงความรู้สึกเศร้า ยิ้ม หัวเราะ
ง่วงนอน เบื่อ หรือหวาดกลัวได้ โดยเฉพาะที่ดวงตาของตุ๊กตา
เฟอร์บี้ ที่พัฒนาจากแบบพลาสติกมาเป็นแบบจอ LCD ที่สามารถ
เรืองแสงและมีสีสันมากขึ้น
ความพิเศษที่น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้เฟอร์บี้รุ่นล่าสุด
ได้รับความนิยมอย่างสูง น่าจะเป็นเพราะผู้เล่นสามารถควบคุม
ตุ๊กตาเฟอร์บี้ผ่านแอพพลิเคชั่น “Furby” ซึ่งมีบริการให้โหลดฟรี
บนระบบปฏิบตั กิ าร iOS ทีร่ องรับผูใ้ ช้ iPhone iPad และบนระบบ
ปฏิบัติการแบบ Android ซึ่งแอพฯ ดังกล่าว มีระบบแปลภาษา
ระบบให้อาหาร ระบบควบคุมการสั่งการ ที่ท�ำให้การสั่งการและ
สื่อสารระหว่างผู้เล่นและตุ๊กตาเฟอร์บี้เป็นไปได้ง่ายมากขึ้น

เป็นธรรมดาของหลักเศรษฐศาสตร์ เมื่ออุปสงค์ (Demand)
มากกว่าอุปทาน (Supply) ท�ำให้เกิดสภาวะสินค้าขาดแคลน ราคา
สินค้าก็จะสูงขึ้น อีกทั้งยิ่งสินค้าหายากเท่าไรคนที่ได้ครอบครองก็
จะยิง่ รูส้ กึ ภาคภูมใิ จมากขึน้ เท่านัน้ ผูซ้ อื้ จึงยอมจ่ายเงินเพือ่ ซือ้ สินค้า
ในราคาที่สูงกว่าราคาขายในภาวะปกติมาก ท�ำให้ดึงดูดให้ผู้ผลิต
เพิ่มก�ำลังผลิตให้มากขึ้น แต่ในกรณีนี้ผู้ผลิตในประเทศไทยคงจะ
หมายถึง บรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลาย ที่ต่างก็พยายามจะสรรหา
เจ้าเฟอร์บเี้ หล่านีม้ าจ�ำหน่ายให้กบั ลูกค้าให้ได้ แต่เมือ่ ในความเป็นจริง
สินค้าในท้องตลาดมีจำ� นวนจ�ำกัด ไม่สามารถหามาตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ตามที่ต้องการ การต้มตุ๋นหลอกลวงผู้บริโภค
ทั้งหลายจึงเกิดขึ้น อาทิ คดีผู้ต้องหาหลอกลวงขายตุ๊กตาเฟอร์บี้
ผ่านทางอินสตาแกรมจนมีผู้หลงเชื่อโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเป็น
จ�ำนวนมาก แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับสินค้า มีผู้เสียหายกว่า 50 ราย
รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 6 ล้านบาท โดยล่าสุดมีการแอบอ้าง
ดาราดังเพื่อความน่าเชื่อถือ ซึ่งคดีนี้ก็ยังไม่สิ้นสุด ยังอยู่ในขั้นตอน
ตรวจสอบผู้ต้องสงสัยที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องต่อไป
เฟอร์บี้ ไม่ใช่ของเล่นชิน้ แรกทีม่ กี ระแสฮิตอย่างโด่งดังเพียงข้าม
คืน ก่อนหน้านีเ้ คยมีตกุ๊ ตาบลายทีเ่ คยสร้างกระแสอย่างนีข้ นึ้ มาก่อน
หากแต่คราวนี้เจ้าตุ๊กตาขนปุยน่ารักชื่อ เฟอร์บี้ ได้สร้างกระแส
ฟีเวอร์ได้รุนแรงและฝากบทเรียนจากความเสียหายให้พวกเราได้
เรียนรู้อย่างมากมายเลยทีเดียว..

ตุ๊กตาเฟอร์บี้ จัดเข้าพิกัด: 95.03.00.60
(ของเล่นยัดไส้รูปสัตว์หรือรูปประดิษฐ์ที่ไม่ใช่คน)
อัตราภาษีตามราคาร้อยละ 20 (มาตรา 12) (ข้อมูล ณ วันที่
12.2.2556)
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ตารางชี วิ ต การท� ำ งาน
ท�ำอย่างไรให้มปี ระสิทธิภาพ

1

ไม่ว่าจะท�ำอะไรก็ตามคุณควรวางแผนล่วงหน้าเอาไว้
อย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามล�ำดับขั้นตอนที่
ก�ำหนด ควรท�ำงานชิ้นนี้เสร็จให้ทันเมื่อไหร่ นัดประชุมกับ
ลูกน้องตอนไหน ทั้งนี้นอกจากจะช่วยให้ระบบการท�ำงาน
เป็นไปอย่างไหลลื่นแล้ว ยังท�ำให้ชีวิตส่วนตัวของคุณและ
ครอบครัว ไม่ถูกเวลางานเบียดเบียนด้วยอีกต่างหาก

อย่าคิดว่างานมันยากเกินความสามารถ
หลายๆ ครั้งที่เวลามีงานกองใหญ่มาวางสุมอยู่จ�ำนวนมาก คุณก็มักจะเริ่มท้อใจตั้งแต่ยังไม่เริ่มท�ำเพราะคิดว่ามันต้องเป็น
อะไรที่ยากสุดๆ ที่ต้องเคลียร์ให้หมด อันดับแรกเลยคุณต้องปรับทัศนคติความคิดของตัวเองเสียใหม่ ว่าไม่มีอะไรยากเกินความ
สามารถหรอก ถ้าตั้งใจจะท�ำจริงๆ

2

จัดเรียงล�ำดับความส�ำคัญให้เหมาะสม
การจัดเรียงล�ำดับความส�ำคัญของงานถือเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญมากเป็นอย่างยิง่ อีกข้อหนึง่ คุณต้องรูว้ า่ งาน
ชิ้นใดเป็นงานด่วนที่ต้องรีบจัดการให้เสร็จ หรืองานชิ้นไหนยังรอได้ไม่ควรเลือกตามล�ำดับความยากง่าย เพราะ
อย่างไรแล้วคุณก็ต้องท�ำอยู่ดี หากไม่จัดเรียงล�ำดับความส�ำคัญให้ดี เผลอๆ อาจท�ำไม่เสร็จสักอย่างก็เป็นได้

3

มีสมาธิในการท�ำงานเสมอ
ช่วงเวลาของการท�ำงานคือ ช่วงเวลาทีค่ ณ
ุ ควรจะมีสมาธิจดจ่อกับงานทีอ่ ยูต่ รงหน้ามากทีส่ ดุ เพียง
อย่างเดียวเท่านั้น อย่าให้ปัญหาอะไรก็ตามเข้ามารบกวนจิตใจของคุณให้ไขว้เขว จนท�ำงานต่อไปไม่
ได้ หรือท�ำผลงานออกมาได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร มันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากส�ำหรับบางคนอยู่
เหมือนกันแต่ก็ต้องท�ำให้ได้ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของคุณได้

4

ก�ำหนดเวลาการท�ำงาน
วิธีที่ดีที่สุดในการท�ำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตรงตามเวลา สามารถท�ำได้โดยก�ำหนดเวลา
การส่งงานที่แน่นอนให้กับตัวเอง (แม้เจ้านายจะไม่ได้เร่งคุณก็ตาม) เพราะจะช่วยให้คุณมีระยะเวลา
การท�ำงานที่ตายตัว อย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปจนรอให้ไฟลนก้นก่อนแล้วค่อยท�ำ ถึงคุณอาจจะเร่ง
ท�ำจนเสร็จได้ทันก็จริง ทว่างานที่ได้ออกมาก็จะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

5

ท�ำงานเหนื่อยมามาก ก็ต้องหยุดพักบ้าง
ร่างกายและสมองของคนเราไม่ใช่เครื่องจักร ที่จะสามารถท�ำงานได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการหยุดพัก
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกล้า คิดอะไรไม่ออกก็ให้ออกไปเดินเล่นผ่อนคลายความเครียดบ้าง หาหนังสือมา
อ่าน ฟังเพลง เพื่อให้สมองปลอดโปร่งสักนิด เพราะไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะนั่งฝืนอยู่ทั้งที่คิดงานไม่ได้
อาจท�ำให้เสียเวลาเปล่าๆ
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