
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยผู้บริหารกรมศุลกากร 
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากร ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง ส านักงาน ศูนย์ กลุ่ม และด่าน
ศุลกากร ให้การต้อนรับ 

นอกจากการรับฟังผลการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นของ
แต่ละหน่วยงานแล้ว อธิบดีและผู้บริหารของกรมศุลกากรยังได้มอบนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนของกรมศุลกากรบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยได้ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
เน้นย้ าการปฏิบัติงานให้ยึดถือหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการคอร์รัปชัน 
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
โดยให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ



วันนี้ (24 มีนาคม 2565) เวลา 11.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อม
คณะผู้บริหารกรมศุลกากร เดินทางตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งเข้าร่วม
ประชุม เพื่อรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน ณ ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 
ต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ต่อมาเวลา 14.00 น. อธิบดีและผู้บริหารกรมฯ เดินทางตรวจเยี่ยม เพื่อให้ก าลังใจ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนสิงขร ต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจสอบสินค้าด้วยระบบ เอ็กซเรย์ ศุลกากร
ปราณบุรี อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศลุกากร
พร้อมคณะผูบ้ริหาร เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมใหก้ าลังใจเจ้าหน้าที่ทีป่ฏบิัตงิาน ณ หน่วย
สืบสวนปราบปรามสตูล-ปากบารา ฝ่ายสืบสวนปราบปราม 2 ส่วนสืบสวนปราบปราม 2
กองสืบสวนและปราบปราม ต่อจากนั้น เวลา 15.00 น. เดินทางตรวจราชการด่านศุลกากร
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อรบัฟังภาพรวมการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค ณ หน่วย
สืบสวนปราบปรามสตูล-ปากบารา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล และด่านศุลกากรท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นมา นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดี
กรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ โดยรับฟังปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานฃองส านักงานศุลกากรภาคที่ 4 และด่านศุลกากรในก ากับดูแลอีก 3 ด่านฯ 
ประกอบด้วย ด่านศุลกากรสงขลา ด่านศุลกากรวังประจัน ด่านศุลกากรสตูล ในโอกาสนี้ อธิบดี
ได้ปลูกต้นล่ าซ า เพื่อเป็นสิริมงคล ที่ส านักงานศุลกากรภาคที่ 4



วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร 
พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมให้ก าลังใจเจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบตัิงาน ณ ด่านพรมแดน
สะเดา และเดินทางตรวจราชการ ณ ด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เพื่อรับฟัง
ภาพรวมการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค โดยมีด่านศุลกากรในสังกัดส านักงานศุลกากร
ภาคที่ 4 เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ได้แก่ ด่านศุลกากรสไุหงโก-ลก 
ด่านศุลกากรตากใบ ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา และด่านศุลกากรเบตง ณ ด่านศุลกากรสะเดา และ
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา



วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร 
พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ด่านศุลกากรปัตตานี โดยรับฟังบรรยาย
สรุปภาพรวม ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และโอกาสนี้ ได้ร่วมบวงสรวงปืนใหญ่ประจ า
ที่ด่านฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ด่านศุลกากรปัตตานี อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี



วันที่ 7 กมุภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายพชร อนันต์ศิลป์ อธิบดี
กรมศุลกากร พรอ้มคณะผู้บริหารกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ด่านศุลกากรแม่สอด
โดยรับฟังบรรยายสรุปภาพรวม ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ณ ด่านศุลกากร
แม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก



วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร 
พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรอรัญประเทศ โดยรับฟังบรรยายสรุป
ภาพรวม ปัญหาและอุปสรรค ต่อจากนั้น เดินทางตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
อาคารจุดผ่านแดนถาวร(บ้านหนองเอี่ยน) และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้าน
ป่าไร)่ ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว



เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร 
พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรแม่สะเรียง โดยรับฟังบรรยายสรุป
ภาพรวม ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ณ ด่านศุลกากรแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน



วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายพชร อนนัตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมคณะผูบ้ริหาร เดินทางตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน โดยรับฟังบรรยายสรุป
ภาพรวม ปัญหาและอุปสรรค โอกาสนี้ อธิบดีกรมศุลกากรได้ปลูกตน้กระพี้จัน่ ที่ด่าน
ศุลกากรแม่ฮ่องสอน เพือ่เปน็สิริมงคลตอ่ไป ณ ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน อ าเภอเมอืง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน



เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร 
พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ เดินทางตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรเชียงดาว โดยรับฟังบรรยายสรุป
ภาพรวม ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ณ ด่านศุลกากรเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่



วันที่  21 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรม
ศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ เดินทางตรวจเยี่ยมส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 และ
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยรับฟังบรรยายสรุปภาพรวม ปัญหาและ
อุปสรรค โอกาสนี้ อธิบดีกรมศุลกากร ได้ปลูกต้นกาสะลองค า ที่ส านักงานศุลกากรภาคที่ 
3 เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป ณ ส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 และด่านศุลกากรท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่



วันที่ 16 ธันวาคม 2564  เวลา 15.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรม
ศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภาพรวม
ของด่านศุลกากรทุ่งช้าง จ.น่าน ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมศุลกากร ได้ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ที่
ด่านศุลกากรทุ่งช้างเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป และได้เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมให้ก าลังใจ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น จ. น่าน โดยมีหน่วยงานประสานงาน
ชายแดนไทย-ลาว ประจ าพื้นที่ให้การต้อนรับ



วันที่ 18 พฤศจกิายน 2564 นายพชร อนนัตศิลป์ อธบิดีกรมศุลกากร พรอ้มคณะ
ผู้บริหาร เดินทางตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรสิชล โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการด าเนินงาน
ของด่านฯ และมอบนโยบายการปฏิบตัิงาน ณ ด่านศุลกากรสิชล ต าบลสิชล อ าเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช



วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะ
ผู้บริหาร เดินทางตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรระนอง จุดแรกที่ ท่าเทียบเรือด่านศุลกากรระนอง 
ต่อจากนั้น รับฟังบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของด่านฯ และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ณ ด่านศุลกากรระนอง ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง



วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร 
พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ที่เดินทางตรวจเยี่ยม ด่านศุลกากรกระบี่ จ . กระบี่ และในโอกาสนี้ได้ลงเรือ
ศุลกากร 364 เยี่ยมชมพื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร



วันที่ 14 พฤศจกิายน 2564 เวลา 18.40 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธบิดีกรม
ศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ เดินทางตรวจติดตามการกอ่สร้างอาคารผู้โดยสาร
หลังใหม่ ที่ท่าอากาศยานกระบี่ จ. กระบี่



วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะ
ผู้บริหารกรมฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมของด่านศุลกากร
เชียงคาน จังหวัดเลย



วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรม
ศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภาพรวม
ของด่านศุลกากรท่าล่ี จ. เลย ในโอกาสนี้ ท่านอธิบดีฯ และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม
และให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง โดยมีหน่วยงาน
ประสานงานชายแดนไทย-ลาวประจ าพื้นที่ให้การต้อนรับ



วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 14.40 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อม
คณะผู้บริหารกรมฯ เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมของด่านศุลกากร
ช่องจอม จ. สุรินทร์ ในโอกาสนี้ ท่านอธิบดีฯ และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนช่องจอมโดยมีหน่วยงานประสานงานชายแดน
ไทย-กัมพูชาประจ าพื้นที่ให้การต้อนรับ



วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร 
พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมของ
ด่านศุลกากรช่องสะง า จ. ศรีสะเกษ ในโอกาสนี้อธิบดีกรมศุลกากร ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง
ที่ด่านศุลกากรช่องสะง า เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป ต่อจากนั้นท่านอธิบดีฯ และคณะได้
เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจเจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบตัิงาน ณ ด่านพรมแดนช่องสะง า โดยมี
หน่วยงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชาประจ าพื้นที่ให้การต้อนรับ



วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร
กรมฯ เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมของด่านศุลกากรช่องเม็ก
จ. อุบลราชธานี และในโอกาสน้ี อธิบดี ได้ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
ของกรมฯ ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้าทั้งในปัจจุบัน และหลังจากสถานการณ์โควิด
ดีขึ้น



วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร
กรมฯ เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมของด่านศุลกากรเขมราฐ
จ. อุบลราชธานี


