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ÊÒÃ¨Ò¡¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
“

ไดรบั แจงจาก ปชส. สทบ. ใหเขียนบทความลงในรายงานประจำปงบประมาณ
ณ 2558
ของ สทบ. คิดอยูหลายวันวาจะนำเสนอบทความอะไรดี ที่เปนประโยชนมากที
มากที่สุด
จึงไดตัดสินใจเขียนเพื่อบันทึกไวในสิ่งที่ผม และชาว สทบ. ไดรวมแรงร
งรวมใจ
ปฏิรปู สำนักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง ตลอดเวลาขวบปทผ่ี า นมา ผลงานเปนทีประจั
ป่ ระจักษ
และสอดคลองกับนโยบายในการปฏิรปู ของกรมศุลกากรในอนาคต (Future of Customs)
ustoms)
ตามรางแผนยุทธศาสตรกรมศุลกากรระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2559-2563)
63) คือ
การปฏิรปู ดานการอำนวยความสะดวกในทางการคา การปฏิรปู ดานการจัดเก็บรายได
บรายได
ทีเ่ ปนธรรม และมีประสิทธิภาพ การปฏิรปู ในดานการปกปองและทำใหสงั คมปลอดภั
ปลอดภัย
และการปฏิรูปในดานการพัฒนาบุคคล และการจัดการองคกร

“

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา กอนที่ผมจะเดินทางมารับตำแหนงผูออำนวยการสำนั
ำนวยการสำนักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง
เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ไดทำการศึกษาวิเคราะหขอ เท็จจริง การปฏิบตั งานตามที
งิ านตามทีก่ ำหนดอำนาจหนาทีต่ ามการจัดโครงสราง
และการแบงงานในของสวนราชการ กรมศุลกากร และตามที่กำหนดรายละเอี
ละเอียดขั้นตอน การปฏิบัติงานในประมวลระเบียบ
ปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2556 รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 2558 กรมศุลกากรนั้น พบวา
การปฏิบัติงานจริงของแตละหนวยงานของกรมศุลกากร ยังขาดการประสานงานรวมมือทำงานทั้งดานการสนับสนุนภารกิจ
และการตรวจสอบ ถวงดุล คานอำนาจ ซึง่ กันและกันอยางเปนระบบ อีกทัง้ ภารกิจในดานการจัดเก็บรายไดของกรมศุลกากร
ที่มีหนาที่ในการจัดรายไดในสวนของกรมศุลกากรที่เรียกกวา อากรศุลกากร และที่จัดเก็บรายไดแทนหนวยงานอื่น ไดแก
ภาษีสรรพากร และภาษีสรรพสามิต จากสินคานำเขาและสงออกนั้น ไดถูกกำหนดเปาประมาณการจัดเก็บรายไดและกำหนด
เปนตัวชีว้ ดั ทำคำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ ไวกบั ก.พ.ร. เพียงอากรศุลกากรเทานัน้ สวนภาษีสรรพากร และภาษีสรรพสามิต
ที่กรมศุลกากรจัดเก็บแทน ไมไดกำหนดเปาประมาณการ/ตัวชี้วัด/ ทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ไวกับ ก.พ.ร. แตอยางใด
ซึ่งอาจเปนปญหาอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของกรมศุลกากรได ซึ่งแนวความคิด
ทั้ง 2 เรื่องดังกลาว เปนผลงานทางวิชาการในการอบรมหลักสูตร นักบริหารการคลังรุนที่ 4 ของสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจ
และการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2556 และเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดรายไดจากภาษีอากร
ของกระทรวงการคลัง โดยกำหนด เปาประมาณการภาษีอากรจากสินคานำเขาใหกับศุลกากร ไดรับรางวัลชมเชย
การประกวดนวัตกรรมประเภทรายบุคคล รางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2556 สวนเรื่อง การบริหารงาน
เชิงบูรณาการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารราชการของกรมศุลกากร เปนไดเพียงแคผลงานการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครัง้ ที่ 2
ประจำป 2558 ไมไดรับรางวัล แตเปนที่นาภูมิใจ และยินดีเปนอยางยิ่งที่ทั้ง 2 ผลงานนั้น ผูบริหารกรมศุลกากรไดเล็งเห็น
ถึงความสำคัญ และคุณประโยชน บรรจุอยูใ น แผนการปฏิบตั ริ าชการประจำป พ.ศ. 2557-ปจจุบนั และมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในดาน ตาง ๆ ของ กรมศุลกากร

02

ÊÒÃ¨Ò¡¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ (μ‹Í)
จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน พวกเราชาว สทบ. ทุกคน จึงไดพรอมใจกัน ปฏิรูปสำนักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง
ตามพันธกิจของกรมศุลกากร ดังนี้
1. การปฏิรูปดานการจัดเก็บรายไดที่เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ สำนักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง ไดตรวจพบวา
มีการสำแดงราคา และการใช Form E ในสินคานำเขาบางประเภท โดยเฉพาะสินคาเบ็ดเตล็ดจากประเทศจีนต่ำกวาความเปนจริง
และไมถกู ตอง เปนผลทำใหเกิดการรัว่ ไหลของการจัดเก็บรายไดทง้ั ในสวนทีเ่ ปนอากรศุลกากร และทีจ่ ดั เก็บแทนหนวยงานอืน่
คือ ภาษีสรรพากร และภาษีสรรพสามิต จึงไดกำหนดมาตรการเพือ่ แกไขปญหาดังกลาวโดย การสุม ตรวจ ชักตัวอยาง เพิม่ ราคา
ชำระคาภาษีอากรเพิม่ ทำฐานราคาสินคาเบือ้ งตนเสนอ สำนักมาตรฐานพิธกี ารและราคา เพือ่ พิจารณาดำเนินการ ซึง่ ตอมา
กรมศุลกากรจึงไดกำหนดฐานราคาสินคานำเขา 36 รายการ เพื่อใหหนวยงานจัดเก็บรายได และทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ถือปฏิบัติเปนบรรทัดฐานเดียวกัน พรอมทั้งกำหนดมาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่หนวยงานจัดเก็บ
กรณีตรวจสอบพบวา มีการสำแดงราคาสินคาต่ำกวาเกณฑฐานราคาของ กรมฯ ใหรายงานชี้แจงขอเท็จจริง ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได และสรางความเปนธรรม
2. การปฏิรูปในดานการปกปอง และทำใหสังคมปลอดภัย สำนักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง ไดกำหนดมาตรการ
ในการปองกันสังคม โดยการตรวจสินคาอยางเขมงวด เพื่อสกัดกั้นสินคาที่ไมพึงประสงค ที่สงผลทำใหเกิดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอม เชน สินคาที่ไมไดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม สินคาที่เปนวัตถุอันตราย
สินคาละเมิดลิขสิทธิแ์ ละเครือ่ งหมายการคา และการตรวจสอบสินคา ผานแดนประเภทเนือ้ โคทีผ่ า นแดนไปลาว ไมไดสง ผาน
ไปนอกราชอาณาจักรจริง โดยมีการรายงานขอเท็จจริงตอกรมฯ ซึ่งตอมากรมฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการขอเท็จจริง
ตามคำสั่งกรมศุลกากรที่ 35/2558 ซึ่งเรื่องนี้ ผมไดนำเรื่องเสนอผูบริหารวาควรจะตองรีบเรงดำเนินการ เพราะคาดวา
จะมีหนวยงาน ปปช. หรือ ปปท. จะตองเขามาทำการตรวจสอบแนนอน ซึง่ ก็เปนไปตามทีค่ าดการณไว เพราะตอมาไดมหี นังสือ
จากสำนักงาน ปปท. ขอทราบขอเท็จจริง และเอกสารพยานหลักฐานกรณีดังกลาววากรมศุลกากร เคยไดรับทราบหรือไมวา
ของผานแดนประเภทเนือ้ วัว มิไดมกี ารสงออก ณ ดานปลายทางเชียงของและเชียงแสน มูลคาความเสียหายประมาณ 2,000 ลานบาท
ซึ่งกรณีนี้ที่ สทบ. ไดรับรายงานขอเท็จจริงใหกรมฯ ทราบ ถือวาเปนสิ่งที่ดี ที่เราไดตรวจพบและกรมฯ ไดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงไปกอนหนานี้แลว

3. การปฏิรปู ในดานการอำนวยความสะดวกทางการคา สำนักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง ไดดำเนินการมาตรการตางๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ อำนวยความสะดวกทางการคา ลดตนทุน และคาใชจายของผูประกอบการ เชน การเปด
ใชโครงการอุโมงคเอกซเรยรถไฟ เมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 การเสนอปรับปรุงแกไข การยกเวนอากรแกของตาม พรก.
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ประเภท 8 เกี่ยวกับการเติมน้ำมันสำหรับเรือที่เดินทางไปตางประเทศ แกไขปญหาระบบงาน
การคืนอากรทั่วไป (Refund-Re-Export) การนำเสนอแกไขปญหาการเสียภาษีอากรรถใหมคางเก็บในเขตปลอดอากร
และเขตประกอบการเสรี
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4. การปฏิรปู ในดานการพัฒนาบุคคล และการจัดการองคกร สำนักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง ไดทำการพัฒนาบุคคล
โดยการจัดสงเขารับการฝกอบรม ตามแผนงานการพัฒนาบุคคลของกรมอยางตอเนือ่ ง พรอมทัง้ ไดกำหนดมาตรการ การพัฒนา
บุคลากรของสำนักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง โดยเนนการทำงานเปนทีม กำหนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านอยางเปนรูปธรรม
เพือ่ื สรรคส รา งคนดีี สรา งขวัญั และกำลั
ำ งั ใจให
ใ ใ ก บั เจา หนา ทีท่ี ม่ี คี วามรู ความสามารถ อุทศิ เสียี สละ มุง มัน่ั ในการทำดี
ใ
ำ เี พือ่ื กรมศุลกากร
อยางแทจริง เชน การแตงตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากร ตามคำสั่ง สทบ.ที่ 297/2558
เพื่อใหระบบการควบคุมทางศุลกากร ซึ่งประกอบไปดวยการตรวจสอบควบคุมและการปองกันปราบปราม ทั้งกอนการนำเขา
ระหวางขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร และภายหลังการตรวจปลอยของสำนักศุลกากรทาเรือแหลมฉบังเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถสืบคน และวิเคราะหขอมูล เพื่อประโยชนในการกำหนดเงื่อนไขความเสี่ยง และประเมิน
ความเปนไปไดในการกระทำความผิด อันจะสงผลถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการควบคุมทางศุลกากร เพื่อปองกัน
การปราบปรามและการสกัดกั้น การลักลอบและหลีกเลี่ยง เพื่อการขนสง สิ่งของผิดกฎหมาย ในทุกรูปแบบ โดยยังคงไวซึ่ง
การอำนวยความสะดวกทางการคา และสนับสนุนเปาหมายการจัดเก็บภาษีอากรของกรมศุลกากร และบันทึก
สำนักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบังที่ กค0509 (ส)/1772 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่องกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อทำงานขอมูลราคาศุลกากร เพื่อใหการปฏิบัติงานตามคำสั่ง สทบ. ที่ 297/2558 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากร มีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว
จึงขอใหเจาหนาที่ สทบ. ในสังกัด สบศ. 1-3 ศอท. และสคศ. ตำแหนง ผอ.สวน หน.ฝาย หน.กลุมงานและเจาหนาที่ศุลกากร
ระดับนักวิชาการศุลกากร ทำการตรวจสอบรายละเอียดขางตน โดยกำหนดใหรายงานขอมูลเบือ้ งตน คนละไมนอ ยกวา 3 รายการ
(3 ชองรายการ) มายัง ฝบท. ทุกวันทำการ ไมเกินเวลา 10.00 น. (กรณีมีขอมูลที่สำคัญ เรงดวนที่ตองดำเนินการ ใหแจง
ดวยวาจาหรือทางโทรศัพท ไลน ที่ผอ.สทบ. แลวจึงมาจัดทำรายงานตามแบบกำหนดตอไป ซึ่งการดำเนินดังกลาว จะมีการ
นำผลงานของแตละคน บันทึกในประวัติบุคลากร สทบ. เพื่อใชเปนประโยชนในการบริหารบุคคลตอไป
จึงเห็นไดวาตลอดระยะเวลา 15 เดือนที่ผานมา พวกเราชาว สทบ. ไดรวมแรงรวมใจ ผนึกกำลังทำงานรวมเปนทีม จนมี
ผลงานสัมฤทธิผ์ ลเปนทีป่ ระจักษ เปนแบบอยางทีด่ สี รางชือ่ เสียง และจรรโลงแบบอยางการทำงานทีเ่ ปนมาตรฐานของศุลกากร
ไวไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ทายนี้ผมตองกราบขอบพระคุณทานปลัดกระทรวงการคลัง (ดร. สมชัย สัจจพงษ) ทานอธิบดี กุลิศ สมบัติศิริ
รษก. ทปษ. จำเริญ โพธิยอด ทปษ. ชูชยั อุดมโภชน รองฯ ไพศาล ชืน่ จิตร ผูบ ริหารกรมศุลกากร และผูม สี ว นเกีย่ วของทัง้ หมด
พวกเราชาว สทบ.ทุกคน ที่ทำใหผมไดมีโอกาส และรวมทำงานกับพี่นอง สทบ. จนประสบผลสำเร็จตามที่ไดมุงมั่นตั้งใจไว
ขอใหพวกเราชาว สทบ. ยึดมั่นในสิ่งที่ดีงามนี้ไวสืบไป ขอบคุณครับ
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(นายสััมพัันธ จารุรัตนานนท)
ผูอำนวยการสำนักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง

»ÃÐÇÑμÔ
เมื่อป พ.ศ.2504 ไดมีการสำรวจความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในการพัฒนาพื้นที่
ชายฝง ทะเลภาคตะวันออก และมีโครงการสรางทาเรือน้ำลึก คือ ทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง
เพื่อใหเปนโครงการพื้นฐานของการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก และสงเสริม
การสงออกในอนาคต รวมทั้งรองรับความแออัดของทาเรือกรุงเทพ แตการกอสราง
ยังไมอาจดำเนินการไดในขณะนั้น ทั้งนี้เนื่องจากปญหาทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
รัฐบาลจึงไดสง่ั การใหปรับปรุงทาเรือสัตหีบของกองทัพเรือบางสวนเพือ่ ใชเปนทาเรือพาณิชย
ไปกอน ขณะเดียวกันก็มีการจัดทำโครงการพัฒนาทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง เพื่อใหเปด
ดำเนิ น การได ร ะหว า งป พ.ศ.2530 – พ.ศ.2533 ซึ ่ ง การท า เรื อ แห ง ประเทศไทย
รับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบโครงการทั้งหมด โดยเริ่มทำสัญญากอสรางเมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2530 ใชเวลากอสรางประมาณ 48 เดือน เสร็จสิ้นเมื่อประมาณปลายป
พ.ศ.2533 ประกอบดวยทาเทียบเรืออเนกประสงค 1 ทา ทาเรือคอนเทนเนอร 3 ทา และ
ทาเทียบเรือสินคาเกษตร 2 ทา รวมทัง้ อาคารบริหารคลังสินคาและสิง่ อำนวยความสะดวกอืน่ ๆ
ทีจ่ ำเปนสำหรับการใหบริการ คณะทำงานของกรมศุลกากรไดเดินทางไปดูสถานทีก่ อ สราง
ทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง และไดเตรียมการในสวนของกรมศุลกากร รวมทั้งติดตอ
ประสานงานกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของมาโดยตลอด ตั้งแตเดือน
มิ ถ ุ น ายน พ.ศ.2531 จนสามารถเป ด ที ่ ท ำการให บ ริ ก ารทางศุ ล กากร ตั ้ ง แต
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2534
ตอมากระทรวงการคลังไดออกกฎกระทรวงฉบับที่ 89 (พ.ศ.2534) ลงวันที่ 18 มกราคม
พ.ศ.2534 กำหนดใหทาเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปนเขตศุลกากร
และเปนทาหรือที่สำหรับการนำเขาหรือสงออกซึ่งของทุกประเภท รวมทั้งการสงออก
ซึ่งของที่ขอคืนอากรหรือของที่มีทัณฑบน กรมศุลกากรไดอาศัยอำนาจกฎกระทรวง
ฉบับดังกลาวประกาศจัดตั้งดานศุลกากรขึ้น ใหชื่อวา “ดานศุลกากรแหลมฉบัง”
ภายใตการบังคับบัญชาของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง
กลไกการขนสงทางน้ำ และผลักดันใหประเทศไทยกาวสูมิติใหมแหงระบบการขนสง
ระหวางประเทศที่มีความเปนสากล รวมทั้งใหมีการกระจายความเจริญสูภาคตะวันออก
และลดความแออัดของทาเรือกรุงเทพ โดยมีทท่ี ำการตัง้ อยูใ นอาคารของการทาเรือแหลมฉบัง
หลังจากปฏิรูประบบราชการ ดานศุลกากรแหลมฉบัง ไดรับการยกระดับขึ้นเปน
“สำนักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง” ตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการกรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง พ.ศ.2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2545 และไดยายมาปฏิบัติงาน
ณ ที่ทำงานแหงใหม เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2549 เปนตนมา โดยสถานที่ทำการเปน
อาคาร 4 ชั้น อยูบนพื้นที่ 34.55 ไร ภายในเขตทาเรือแหลมฉบัง ซึ่งไดรับการจัดสรร
จากการทาเรือแหงประเทศไทย
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สำนักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง มีอำนาจหนาที่ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
- ดำเนินการเกีย่ วกับการปฏิบตั พิ ธิ กี ารศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายไดอน่ื
สำหรับสินคานำเขาและสงออกและของติดตัวผูโดยสาร การคืนอากรที่มิใชกรณี
ตามมาตรา 19 ทวิ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482
และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินคานำเขาและสงออก
สินคาถายลำ สินคาผานแดน และของติดตัวผูโดยสารตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
- ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชนดานคลังสินคาทัณฑบน และเขตปลอดอากร
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เขตประกอบการเสรี (เขตอุตสาหกรรมสงออก)
ตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสิทธิประโยชน
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
- สืบสวนและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น
ทีเ่ กีย่ วของและดำเนินการเกีย่ วกับการทบทวนเอกสารตางๆ หลังผานพิธกี ารทางศุลกากร
- ตรวจสอบบันทึก บัญชีและเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับการนำของเขา หรือสงของออก
ณ ทีท่ ำการของผูน ำของเขา ผูส ง ของออก หรือผูท เ่ี กีย่ วของเพือ่ ปราบปรามการฉอฉล
ทางการคา ภายในขอบเขตอำนาจหนาที่
- ดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลาง และของตกคางที่อยูในความ
รับผิดชอบ
- วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการกระทำความผิดตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนำเขาและสงออกซึ่งสินคา รวมทั้งจัดทำ
ประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงฐานขอมูลดานศุลกากร เพื่อใชบริหารความเสี่ยง
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
06
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สำนักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง ตั้งอยู ณ เลขที่ 919 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ในเขตทาเรือแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยกเวนอำเภอสัตหีบ มีผูประกอบการทาเรือ (Terminal) ทาเรือเอกชน
เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี (เขตอุตสาหกรรมสงออก) คลังสินคาทัณฑบน คลังสินคาอันตราย คลังอูซ อ มสรางเรือ
และที่ทอดเรือภายนอก ที่อยูในความดูแลและรับผิดชอบ ดังนี้
1. ผูประกอบการทาเรือ (Terminal) และทาเรือเอกชน
(1) ทาเทียบเรือ A0
(บริษัทแอล ซี เอ็ม ที จำกัด)
(2) ทาเทียบเรือ A1
(บริษัทเอ็น วาย เค ออโต โลจิสติกส (ประเทศไทย) จำกัด)
(3) ทาเทียบเรือ A2
(บริษัทไทยแหลมฉบัง เทอรมินัล จำกัด)
(4) ทาเทียบเรือ A3
(บริษัทฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอรมินัล จำกัด)
(5) ทาเทียบเรือ A4
(บริษัทอาวไทยคลังสินคา จำกัด)
(6) ทาเทียบเรือ A5
(บริษัทนามยง เทอรมินัล จำกัด)
(7) ทาเทียบเรือ B1
(บริษัทแอล ซี บี คอนเทนเนอร เทอรมินัล 1 จำกัด)
(8) ทาเทียบเรือ B2
(บริษัทเอเวอรกรีน คอนเทนเนอร เทอรมินัล (ประเทศไทย) จำกัด)
(9) ทาเทียบเรือ B3
(บริษัทอิสเทิรน ซี แหลมฉบัง จำกัด)
(10) ทาเทียบเรือ B4
(บริษัทที ไอ พี เอส จำกัด)
(11) ทาเทียบเรือ B5
(บริษัทแหลมฉบัง อินเตอรเนชั่นแนล เทอรมินัลจำกัด)
(12) ทาเทียบเรือ C0
(บริษัทฮัทชิสัน โร-โร เทอรมินัล(ประเทศไทย) จำกัด)
(13) ทาเทียบเรือ C1,C2
(บริษัทฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอรมินัล จำกัด)
(14) ทาเทียบเรือ C3
(บริษัทแหลมฉบัง อินเตอรเนชั่นแนล เทอรมินัล จำกัด)
(15) ทาเรือสยามซีพอรต
(บริษัทเคอรรี่ สยามซีพอรต จำกัด เปนทาเรืออนุมัตินอกเขตทาเรือแหลมฉบัง)
(16) ทาเรือศรีราชาฮาเบอร
(บริษัทศรีราชา ฮาเบอร จำกัด (มหาชน) เปนทาเรืออนุมัตินอกเขตทาเรือแหลมฉบัง)
2. คลังสินคาอันตราย
(บริษัท เจ ดับเบิ้ลยู ดี อินโฟโลจิสติกส จำกัด)
3. เขตปลอดอากร 18 แหง
(1) เขตปลอดอากร อมตะนคร
(2) เขตปลอดอากร ปตท.ศรีราชา
(3) เขตปลอดอากร ไทยพับลิคพอรต เกาะสีชัง
(4) เขตปลอดอากร เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส จำกัด
(5) เขตปลอดอากร บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร
(6) เขตปลอดอากร นามยง เทอรมินอล
(7) เขตปลอดอากร นามยง เทอรมินอล 2
(8) เขตปลอดอากร เคอรรี่ โลจิสติกส
(9) เขตปลอดอากร บ.ฮีโนมอเตอรแมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จำกัด
(10) เขตปลอดอากร บ.สหเคนเซอรวิส
4. เขตประกอบการเสรี 2 แหง
(1) เขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
(2) เขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
5. คลังสินคาทัณฑบน (ทั่วไป ,โรงผลิตสินคาและนิทรรศการ) 10 บริษัท, 12 คลังฯ
6. คลังสินคาทัณฑบนสำหรับอูซอมหรือสรางเรือ
(1) บริษัท ชีโบต จำกัด
(2) บริษัท ยูนิไทย ชิปยารด แอนด เอนจิเนียริ่ง จำกัด
7. ที่ทอดเรือภายนอกเกาะสีชัง
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(11) เขตปลอดอากร ไทคอน โลจิสติคส พารค 2
(12) เขตปลอดอากร ไทคอน โลจิสติคส พารค 3
(13) เขตปลอดอากร บ.ยูเซ็น โลจิสติกส
(14) เขตปลอดอากร ออโตลอจิค แหลมฉบัง
(15) เขตปลอดอากร ซี อี เอ โปรเจ็ค ฟรีเทรดโซน
(16) เขตปลอดอากร เหมราชโลจิสติกส พารค
(17) เขตปลอดอากร บ.เอสทีพี แอนด ไอ
(18) เขตปลอดอากร นามยง เทอรมินอล 3

¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔÃÒª¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÈØÅ¡Ò¡Ã·‹ÒàÃ×ÍáËÅÁ©ºÑ§

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2558

¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔÃÒª¡ÒÃ

ÅŒÒ¹ºÒ·

¼Å¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºÃÒÂä´ŒÃÇÁ·Ø¡»ÃÐàÀ·

50,000

40,000

ปงบประมาณ 2558 สทบ. จัดเก็บรายไดรวมทั้งสิ้น 150,878.097 ลานบาท
ต่ำกวาทีจ่ ดั เก็บไดในชวงเดียวกันของปทแ่ี ลว 28,688.770 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.98
โดยแยกเปนรายไดศุลกากรและรายไดที่จัดเก็บแทนหนวยงานอื่น ดังนี้

39,598.705

37,125.055

30,000
20,000
10,000
0

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

ÃÒÂä´Œ·Õè¨Ñ´à¡çº

2558

2557

à»ÃÕÂºà·ÕÂº

ÃŒÍÂÅÐ

37,125.055

39,598.705

-2,473.650

-6.25

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Í×è¹

113,626.876

139,837.301

-26,210.425

-18.74

ÃÇÁ

150,878.097

179,566.867

-28,688.770

-15.98

ÈØÅ¡Ò¡Ã

ÈØÅ¡Ò¡Ã
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2558

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557

ÅŒÒ¹ºÒ·

160,000
140,000

113,626.876

139,837.301

120,000

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2558 à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557

100,000
80,000
60,000
0

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Í×è¹
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2558

¼Å¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºÃÒÂä´ŒÈØÅ¡Ò¡Ã
ปงบประมาณ 2558 สทบ. จัดเก็บรายไดศลุ กากร
ได 37,251.221 ลานบาท ต่ำกวาที่จัดเก็บได
ในชวงเดียวกันของปที่แลว 2,478.345 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 6.24 และต่ำกวาประมาณการ
4,748.779 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.31 โดยแยก
ตามประเภทรายได ดังนี้

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2558
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557
»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ
ÅŒÒ¹ºÒ·

40.000

*·ÕèÁÒ : ½†ÒÂÃÒÂä´Œ ÊºÍ. ³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558

»ÃÐàÀ·ÃÒÂä´Œ

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2558 à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557
2558

37,125.055

39,598.705

41,878.000

ÊÙ§ / -μèÓ

ÃŒÍÂÅÐ

»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ ÊÙ§ / -μèÓ

ÃŒÍÂÅÐ

ÍÒ¡Ã¢Òà¢ŒÒ

37,125.055

39,598.705

-2,473.650

-6.25

41,878.000

-4,752.945 -11.35

ÍÒ¡Ã¢ÒÍÍ¡

4.495

6.807

-2.312

-33.97

12.000

-7.505 -62.54

¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

121.671

124.053

-2.382

-1.92

110.000

37,251.221

39,729.566

-2,478.345

-6.24

42,000.000

ÃÇÁ

11.671

10.61

-4,748.779 -11.31

ÅŒÒ¹ºÒ·

30

200

25

35,000

20

30.000

15

25,000

10

20,000

5

0

0

ÍÒ¡Ã¢Òà¢ŒÒ

à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ

2557

ÅŒÒ¹ºÒ·

45,000

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557

150

121.671
12.000
4.495

6.807

110.000

100

50

0

ÍÒ¡Ã¢ÒÍÍ¡

124.053

¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

*·ÕèÁÒ : ½†ÒÂÃÒÂä´Œ ÊºÍ. ³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558
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¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔÃÒª¡ÒÃ
¼Å¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºÃÒÂä´Œá·¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Í×è¹
ปงบประมาณ 2558 สทบ. จัดเก็บรายไดแทนหนวยงานอื่น รวมทั้งสิ้น 113,626.876 ลานบาท ต่ำกวาที่จัดเก็บไดในชวงเดียวกัน
ของปที่แลว 26,210.425 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.74 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2558 à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹/»ÃÐàÀ·ÀÒÉÕ

2558

2557

ÊÙ§ / -μèÓ

ÃŒÍÂÅÐ

ÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ

88,256.508

106,447.360

-18,190.852

-17.09

ÀÒÉÕÊÃÃ¾ÊÒÁÔμ

14,149.174

19,602.245

-5,453.071

-27.82

ÀÒÉÕà¾×èÍÁËÒ´ä·Â

11,221.194

13,787.696

-2,566.502

-18.61

113,626.876

139,837.301

-26,210.425

-18.74

ÃÇÁ
ÅŒÒ¹ºÒ·

ÅŒÒ¹ºÒ·

120,000

106,447.360

110,000
100,000
90,000

30,000
25,000

88,256.508

80,000

15,000

70,000
60,000

0

ÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ

ÅŒÒ¹ºÒ·

200

20,000

139,837.301

150

13,787.696

15,000

113,626.876

11,221.194

100
50

5,000
0

¡ÃÁÊÃÃ¾ÊÒÁÔμ

ÅŒÒ¹ºÒ·

25,000

10,000

14,149.174

10,000

50,000
0

19,602.245

20,000

0

¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2558

ÃÇÁ

*·ÕèÁÒ : ½†ÒÂÃÒÂä´Œ ÊºÍ. ³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557

11

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒ

ÅŒÒ¹ºÒ·

3,000,000

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2558

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557

2,180,557.279

2,453,556.261

à»ÅÕèÂ¹á»Å§
ÊÙ§/-μèÓ

ÃŒÍÂÅÐ

-272,998.982

-12.51

2,453,556.261

2,500,000
2,000,000

2,180,557.279

1.500,000

* ·ÕèÁÒ : ÃÐºº¤ÅÑ§¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È (Data Warehouse) ³ ÇÑ¹·Õè 27 μØÅÒ¤Á 2558

0

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒ
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2558

ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèÁÕÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒ ÊÙ§ÊØ´ 10 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡

(»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2558)

ÅÓ´Ñº·Õè

ÊÔ¹¤ŒÒ¹Óà¢ŒÒ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

àª×éÍà¾ÅÔ§·Õèä´Œ¨Ò¡áÃ‹
à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃáÅÐÊ‹Ç¹»ÃÐ¡Íº
ÂÒ¹Â¹μáÅÐÊ‹Ç¹»ÃÐ¡Íº
à¤Ã×èÍ§ÍØ»¡Ã³ä¿¿‡ÒáÅÐÊ‹Ç¹»ÃÐ¡Íº
àËÅç¡áÅÐàËÅç¡¡ÅŒÒ
¾ÅÒÊμÔ¡áÅÐ¢Í§·Ó´ŒÇÂ¾ÅÒÊμÔ¡
¢Í§·Ó´ŒÇÂàËÅç¡ËÃ×ÍàËÅç¡¡ÅŒÒ
»Ø‰Â
ÇÑμ¶Ø´ÔºãªŒ¼ÅÔμÍÒËÒÃÊÑμÇ
·Í§á´§áÅÐ¢Í§·Ó´ŒÇÂ·Í§á´§

ÃÇÁ 10 ÍÑ¹´Ñº
Í×è¹ æ
ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹

ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèÁÕÍÒ¡Ã¢Òà¢ŒÒ ÊÙ§ÊØ´ 10 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡
ÅÓ´Ñº·Õè
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2558)
ÊÔ¹¤ŒÒ¹Óà¢ŒÒ

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

ÁÙÅ¤‹Ò

(ÅŒÒ¹ºÒ·)

456,222.679
361,514.796
209,623.479
193,515.642
151,035.208
91,572.738
90,049.814
50,673.818
49,274.257
34,742.293
1,688,224.724
492,332.555
2,180,557.279
Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

ÁÙÅ¤‹Ò

(ÅŒÒ¹ºÒ·)

806,792.342
649,939.732
344,038.279
290,454.640
224,283.544
132,244.928
121,414.284
89,467.553
70,774.554
65,395.573
ÃÇÁ 10 ÍÑ¹´Ñº
2,794,805.429
Í×è¹ æ
991,195.935
ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹
3,786,001.363
*·ÕèÁÒ : ÃÐºº¤ÅÑ§¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È (Data Warehouse) ³ ÇÑ¹·Õè 27 μØÅÒ¤Á 2558
ÂÒ¹Â¹μáÅÐÊ‹Ç¹»ÃÐ¡Íº
à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃáÅÐÊ‹Ç¹»ÃÐ¡Íº
¾ÅÒÊμÔ¡áÅÐ¢Í§·Ó´ŒÇÂ¾ÅÒÊμÔ¡
à¤Ã×èÍ§ÍØ»¡Ã³ä¿¿‡ÒáÅÐÊ‹Ç¹»ÃÐ¡Íº
ÂÒ§áÅÐ¢Í§·Ó´ŒÇÂÂÒ§
¢Í§»ÃØ§áμ‹§¨Ò¡à¹×éÍÊÑμÇ »ÅÒ
¢ŒÒÇ
¢Í§·Ó´ŒÇÂàËÅç¡ËÃ×ÍàËÅç¡¡ÅŒÒ
à¤ÁÕÀÑ³±ÍÔ¹·ÃÕÂ
àª×éÍà¾ÅÔ§·Õèä´Œ¨Ò¡áÃ‹
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»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡
ÅŒÒ¹ºÒ·
4.0

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2558

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557

3,786,001.363

3,713,132.670

à»ÅÕèÂ¹á»Å§

3,786,001.363

3,713,132.670

3.5
3.0
2.5

ÊÙ§/-μèÓ

ÃŒÍÂÅÐ

72,868.694

1.96

* ·ÕèÁÒ : ÃÐºº¤ÅÑ§¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È (Data Warehouse) ³ ÇÑ¹·Õè 27 μØÅÒ¤Á 2558

2.0
1.5
1.0
0

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2558

ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèÁÕÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ ÊÙ§ÊØ´ 10 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡

(»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2558)

ÅÓ´Ñº·Õè

ÊÔ¹¤ŒÒ¹Óà¢ŒÒ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ÂÒ¹Â¹μáÅÐÊ‹Ç¹»ÃÐ¡Íº
à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃáÅÐÊ‹Ç¹»ÃÐ¡Íº
¾ÅÒÊμÔ¡áÅÐ¢Í§·Ó´ŒÇÂ¾ÅÒÊμÔ¡
à¤Ã×èÍ§ÍØ»¡Ã³ä¿¿‡ÒáÅÐÊ‹Ç¹»ÃÐ¡Íº
ÂÒ§áÅÐ¢Í§·Ó´ŒÇÂÂÒ§
¢Í§»ÃØ§áμ‹§¨Ò¡à¹×éÍÊÑμÇ »ÅÒ
¢ŒÒÇ
¢Í§·Ó´ŒÇÂàËÅç¡ËÃ×ÍàËÅç¡¡ÅŒÒ
à¤ÁÕÀÑ³±ÍÔ¹·ÃÕÂ
àª×éÍà¾ÅÔ§·Õèä´Œ¨Ò¡áÃ‹

ÃÇÁ 10 ÍÑ¹´Ñº
Í×è¹ æ
ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹

ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèÁÕÍÒ¡Ã¢ÒÍÍ¡ ÊÙ§ÊØ´ 3 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡

(»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2558)

ÅÓ´Ñº·Õè

ÊÔ¹¤ŒÒ¹Óà¢ŒÒ

1
2
3

äÁŒáÅÐ¢Í§·Ó´ŒÇÂäÁŒ ¶‹Ò¹äÁŒ
ÇÑμ¶Ø¨Ò¡¾×ª·ÕèãªŒ¶Ñ¡ÊÒ¹ ¼ÅÔμ¼Å¨Ò¡¾×ª
Ë¹Ñ§´Ôº
ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

ÁÙÅ¤‹Ò

(ÅŒÒ¹ºÒ·)

806,792.342
649,939.732
344,038.279
290,454.640
224,283.544
132,244.928
121,414.284
89,467.553
70,774.554
65,395.573
2,794,805.429
991,195.935
3,786,001.363

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

ÁÙÅ¤‹Ò

(ÅŒÒ¹ºÒ·)

1.811
1.710
0.694
4.215

*·ÕèÁÒ : ÃÐºº¤ÅÑ§¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È (Data Warehouse) ³ ÇÑ¹·Õè 27 μØÅÒ¤Á 2558
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»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557

¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹¤×¹ÍÒ¡Ã
Í¹ØÁÑμÔ
¨Ó¹Ç¹
¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
(©ºÑº)
(ºÒ·)

¤ŒÒ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
¨Ó¹Ç¹
¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
(©ºÑº)
(ºÒ·)

7,066

5,037 1,377,109,481.00

2,086

1,189

7,943

5,419 2,247,815,032.71

3,713 1,490,673,955.04

1,246

15,009

10,456 3,624,924,513.71

5,799 1,863,895,909.10

»ÃÐàÀ·¡ÒÃ¤×¹ÍÒ¡Ã

ÂÍ´Â¡ÁÒ
(©ºÑº)

ÃÑº
(©ºÑº)

1. ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

57

2. ä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ÀÒÂãμŒà¢μ¡ÒÃ¤ŒÒàÊÃÕ
áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§
ÃÇÁ

373,221,954.06

* ·ÕèÁÒ : ½¤». Êº¡. ³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558

¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃ»ÃÒº»ÃÒÁ
ÁÙÅ¤‹Ò (ÅŒÒ¹ºÒ·)

¨Ó¹Ç¹ (ÃÒÂ)
»‚§º»ÃÐÁÒ³ à»ÃÕÂºà·ÕÂº
¡ÒÃ¨Ñº¡ØÁÊÔ¹¤ŒÒ »‚§º»ÃÐÁÒ³
2558
2557

ÃŒÍÂÅÐ

»‚§º»ÃÐÁÒ³ »‚§º»ÃÐÁÒ³ à»ÃÕÂºà·ÕÂº
2558
2557

ÃŒÍÂÅÐ

¢Òà¢ŒÒ

136

351

-215

-61.25

64.475

110.056

-45.580

-41.42

¢ÒÍÍ¡

4

2

2

100

1.046

47.329

-46.282

-97.79

140

353

-213

-60.33

65.521

157.385

-91.863

-58.37

ÃÇÁ

* ·ÕèÁÒ : ½»». Ê¤È. ³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558
ÅŒÒ¹ºÒ·

ÅŒÒ¹ºÒ·

400

250

351

350

200

300
150

250
200

100

136

¨Ó¹Ç¹

4

¢Òà¢ŒÒ

64.475

47.329

50

100
0

110.056

¢ÒÍÍ¡

2

0

ÁÙÅ¤‹Ò

1.046

¢Òà¢ŒÒ

¢ÒÍÍ¡

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2558
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557

14

»ÃÔÁÒ³àÃ×Íμ‹Ò§»ÃÐà·È
¨Ó¹Ç¹ (ÅÓ)

»ÃÔÁÒ³ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèºÃÃ·Ø¡ (ÅŒÒ¹μÑ¹)
à»ÅÕèÂ¹á»Å§

»‚§º»ÃÐÁÒ³
2558

»‚§º»ÃÐÁÒ³
2557

à»ÅÕèÂ¹á»Å§

»ÃÔÁÒ³àÃ×Í
μ‹Ò§»ÃÐà·È

»‚§º»ÃÐÁÒ³
2558

»‚§º»ÃÐÁÒ³
2557

ÊÙ§ / -μèÓ

ÃŒÍÂÅÐ

àÃ×Íà¢ŒÒ

9,532

9,060

472

-5.21

66,579,637.716 62,066,166.150 4,513,471.566

7.27

àÃ×ÍÍÍ¡

9,522

9,054

468

5.17

30,435,941.934 30,177,776.611

0.86

ÊÙ§ / -μèÓ

258,165.323

ÃŒÍÂÅÐ

*·ÕèÁÒ : ½¾¡. Êº¡. ³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558

»ÃÔÁÒ³μÙŒ¤Í¹à·¹à¹ÍÃ
¨Ó¹Ç¹μÙŒ¤Í¹à·¹à¹ÍÃ

¨Ó¹Ç¹ T.E.U.
à»ÅÕèÂ¹á»Å§

ª¹Ô´
μÙŒ¤Í¹à·¹à¹ÍÃ

»‚§º»ÃÐÁÒ³
2558

»‚§º»ÃÐÁÒ³
2557

ÊÙ§ / -μèÓ

μÙŒ¹Óà¢ŒÒ·Ñé§ËÁ´

2,101,239

2,054,173

μÙŒÊÔ¹¤ŒÒ

1,179,022

μÙŒà»Å‹Ò

à»ÅÕèÂ¹á»Å§

ÃŒÍÂÅÐ

»‚§º»ÃÐÁÒ³
2558

»‚§º»ÃÐÁÒ³
2557

ÊÙ§ / -μèÓ

ÃŒÍÂÅÐ

47,066

2.29

3,110,202

3,012,455

97,747

3.24

1,137,750

41,272

3.63

1,807,834

1,731,566

76,268

4.40

922,217

916,423

5,794

0.63

1,302,368

1,280,889

21,479

1.68

μÙŒÊ‹§ÍÍ¡·Ñé§ËÁ´

2,465,295

2,389,080

76,215

3.19

3,647,153.00

3,512,631.00 134,522.00

3.83

μÙŒÊÔ¹¤ŒÒ

2,450,024

2,369,442

80,582

3.40

3,621,500.00

3,485,483.00

136,017.00

3.90

μÙŒà»Å‹Ò

25,653

19,638

6,015

30.63

15,271.00

33,660.00

-18,389.00

(54.63)

*·ÕèÁÒ : μÙŒ¹Óà¢ŒÒ ½¾¡. Êº¡. ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558
μÙŒÊ‹§ÍÍ¡ ½ºÈ. 3 ÊºÈ. 1 ³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558
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¼Å¡ÒÃàÍ¡«àÃÂμÙŒÊÔ¹¤ŒÒ
สำนักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง ไดรับนโยบายจากกรมศุลกากรใหดำเนินการตรวจสอบตูสินคาที่นำเขาและสงออก
ดวยเครื่องเอกซเรยแบบติดตั้งถาวร (Fixed Type X-Ray) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสินคา ที่ขนสงดวยระบบตูคอนเทนเนอรไดอยางมีประสิทธิภาพดวยระยะเวลา
ที่รวดเร็ว
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร
3. ปองกันและปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงศุลกากร
4. ความโปรงใสในการปฏิบัติงานตรวจสอบสินคาตามยุทธศาสตร “ศุลกากรใสสะอาด”
ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตร การอำนวยความสะดวกทางการคาและการทองเที่ยว และมิติใหมในการควบคุมทางศุลกากร
โดยนำระบบบริหารความเสีย่ ง (Risk Mamagement) มาใช รวมทัง้ สอดคลองกับโครงการวาดวยความปลอดภัยของตูข นสงสินคา
(Conteiner Security Initiative: CSI) ตามขอผูกพันกับประเทศสหรัฐอเมริกา ทีใ่ หมกี ารตรวจสอบตูส นิ คา ณ ทาตนทางกอนสงออก
เพื่อปองกันการกอการราย
จากผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ประจำศูนยเอกซเรยและเทคโนโลยีศุลกากร มีจำนวนตูสินคาที่รับการเอกซเรย
ประจำปงบประมาณ 2558 จำนวน 126,832 ตู เพิ่มจากปงบประมาณ 2557 จำนวน 18,254 ตู คิดเปนรอยละ 14.40

¨Ó¹Ç¹μÙŒ¤Í¹à·¹à¹ÍÃ
ª¹Ô´μÙŒÊÔ¹¤ŒÒ

»‚§º»ÃÐÁÒ³
2558

»‚§º»ÃÐÁÒ³
2557

à»ÅÕèÂ¹á»Å§
ÊÙ§ / -μèÓ
ÃŒÍÂÅÐ

μÙŒÊÔ¹¤ŒÒ¢Òà¢ŒÒ

23,813

15,039

8,774

36.84

μÙŒÊÔ¹¤ŒÒ¢ÒÍÍ¡

84,425

79,592

4,833

5.72

μÙŒÊÔ¹¤ŒÒ¼‹Ò¹á´¹

18,080

12,861

5,219

28.86

μÙŒÊÔ¹¤ŒÒ CSI

143

129

14

9.80

μÙŒÊÔ¹¤ŒÒ¶‹ÒÂÅÓ

371

957

-586

-157.95

126,832

108,578

18,254

14.40

ÃÇÁ

*·ÕèÁÒ : ÈÙ¹ÂàÍ¡«àÃÂáÅÐà·¤â¹âÅÂÕÈØÅ¡Ò¡Ã ³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558
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¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹Í×è¹æ
´ŒÒ¹¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
»ÃÐàÀ·¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557 à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2558
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2557
ÊÙ§ / -μèÓ

¡ÒÃà¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹
46 ¤³Ð (1,781 ¤¹)
¡Ô¨¡ÃÃÁÁÇÅª¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸
45 ¤ÃÑé§
ÍºÃÁ – ÊÑÁÁ¹Ò ãËŒá¡‹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ 113 ¤ÃÑé§ (3,003 ¤¹)
á¶Å§¢‹ÒÇ¡ÒÃ¨Ñº¡ØÁ
2 ¤ÃÑé§
ÃÇÁ
206 ¤ÃÑé§

35 ¤³Ð (2,430 ¤¹)
48 ¤ÃÑé§
63 ¤ÃÑé§
2 ¤ÃÑé§
148 ¤ÃÑé§

11
-3
50
0
58

ÃŒÍÂÅÐ
23.91
-6.66
44.25
0
28.15

*·ÕèÁÒ : ¤³Ð·Ó§Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ ³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558
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Leam Chabang Port Customs Bureau
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÈØÅ¡Ò¡Ã·‹ÒàÃ×ÍáËÅÁ©ºÑ§
919 μ.·Ø‹§ÊØ¢ÅÒ Í.ÈÃÕÃÒªÒ ¨.ªÅºØÃÕ 20230
â·Ã : 0 3840 7777

¨Ñ´·Óâ´Â
¤³Ð·Ó§Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ Ê·º.

