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    ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรช่องเม็ก 

ผลการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรช่องเม็กตามภารกิจหลักประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
แบ่งออกเป็นดังนี ้

1. ด้านมูลค่าการค้า 

ในรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 2559– ก.ย. 2560) มีสินค้าขาเข้าและขาออกผ่าน 
ด่านศุลกากรช่องเม็ก มูลค่ารวม 17,067.432 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 188.442 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.116  โดยแบ่งเป็น 

1.1 สินค้าน าเข้า 
มูลค่าสินค้าน าเข้าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีมูลค่ารวม 5,174.109 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 

977.220 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23.284 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่มีมูลค่ารวม 
4,196.889 ล้านบาท  สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตรประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นและ
ลดหย่อนอากร เช่น มันส าปะหลัง กะหล่ าปลี  มันเทศ กล้วยดิบ มะขามเปียก กาแฟส าเร็จรูป กาแฟคั่ว เมล็ด
กาแฟดิบ สินค้าประเภทพลังงานไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ไม้  เป็นต้น (ตามตารางที่ 1 : สถิติมูลค่าสินค้าน าเข้า-ส่งออก
และสินค้าผ่านแดนปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560) 

การน าเข้าสินค้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมคาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งสินค้าที่ เป็นพืชผลทางการเกษตรเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้า อัตราภาษีอากรเป็น 0%  
แต่หากเป็นสินค้าที่จัดเก็บภาษีอากรหลัก ได้แก่ กาแฟ เมล็ดกาแฟดิบ มะขามเปียก ผลิตภัณฑ์ไม้  ซึ่งเป็นรายได้
ภาษีอากรหลักของด่านฯ มีแนวโน้มลดลงอันเป็นผลกระทบจากการที่ สปป.ลาว มีมาตรการเข้มงวดในการควบคุม
การส่งออกมากขึ้น ประกอบกับด่านฯ ได้รับจัดสรรประมาณการจัดเก็บต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 45.993 ล้านบาท – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 35.000 ล้านบาท  
ต่ ากว่า 10.993 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.901) เมื่อเทียบช่วงระยะเวลาเดียวกัน  

1.2  สินค้าส่งออก 
มูลค่าสินค้าส่งออกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีมูลค่ารวม 11,893.323  ล้านบาท   

เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่มีมูลค่ารวม  12,682.099 ล้านบาท  ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกลดลง 
788.776 ล้านบาท  หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.219 สินค้าส่งออกที่ส าคัญได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง รถยนต์ รถไถนา 
เครื่องอุปโภคบริโภค ปูนซีเมนต์ ปุ๋ย และอาหารสัตว์ (ตามตารางที่ 1: สถิติมูลค่าสินค้าน าเข้า-ส่งออกและสินค้า
ผ่านแดนปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560) 

การส่งออกของสินค้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมคาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งน้ ามันเชื้อเพลิง อุปกรณ์ก่อสร้างและสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค 
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ตารางที่ 1 

 

                                                 

(กราฟที่ 1) 
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มูลค่าสินคา้น าเขา้ มูลค่าสินคา้ส่งออก

มูลค่า:ล้านบาท

ปีงบประมาณ 
มูลค่าน าเข้า 
(ล้านบาท) 

มูลค่าส่งออก 
(ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

2556 1,712.995 10,654.752 12,367.747 

2557 1,569.211 13,387.867 14,957.078 

2558 2,829.040 13,810.710 16,639.750 

2559 4,196.889 12,682.099 16,878.990 

2560 5,174.109 11,893.323 17,067.432 

    กราฟแสดงมูลค่าสนิค้าน าเข้า-ส่งออก ปีงบประมาณ 2556-2560 
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น าเข้า ส่งออก 

ล าดับ ชนิดสินค้า มูลค่า/ล้านบาท ล าดับ ชนิดสินค้า มูลค่า/ล้านบาท 

1 มันส าปะหลัง (มันเส้น) 1,816.053 1 น้ ามันดีเซล 1,780.649 

2 พลังงานไฟฟ้า 1,284.827 2 รถยนต์นั่งใหม่ส าเร็จรูป 1,048.633 

3 กะหล่ าปลี 473.940 3 น้ ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว 878.566 

4 กาแฟส าเร็จรูป 242.676 4 รถจักรยานยนต์ 495.056 

5 มันส าปะหลัง (มันหัว) 248.358 5 รถแทรคเตอร์และรถไถนา 315.973 

6 มันเทศ 220.000 6 อาหารสัตว์ 293.175 

7 กาแฟคั่ว 194.250 7 อาหารเสริม, เครื่องดื่มชูก าลัง 243.871 

8 มะขามเปียก 117.810 8 ผงชูรส 205.587 

9 กล้วยดิบ 87.665 9 เหล็กเส้น 201.587 

10 เมล็ดกาแฟดิบ 77.717 10 ปูนซีเมนต์ 185.997 

รวม 4,763.297 รวม 5,649.230 

11 อ่ืน ๆ 410.811 11 อื่น ๆ 6,244.093 

รวมทั้งสิ้น 5,174.109 รวมทั้งสิ้น 11,893.323 

มูลค่าสินค้าน าเข้า-ส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตารางท่ี 2 
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สินค้าน าเข้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้าส่งออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560) 

 

สินค้าน าเข้า                 

สินค้าส่งออก 
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           1.3  สินค้าผา่นแดน 

ด่านศุลกากรช่องเม็ก มีมูลค่าสินค้าผ่านแดน 2 ประเภทดังมีรายละเอียดดังนี้ 

- มูลค่าสินค้าผ่านแดนจากสปป.ลาวไปประเทศที่สาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีมูลค่ารวม 
1,597.103  ล้านบาท  ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีมูลค่า 2,101.831 ล้านบาท มีมูลค่าลดลง 504.728  
ล้านบาท  ลดลงคิดเป็นร้อยละ 24.013  สินค้าส าคัญ ได้แก่ เมล็ดกาแฟดิบ สมุนไพร ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้  
ไม้แปรรูป  ยางพารา หม้อแปลงไฟฟ้า ข้าวสาร กาแฟส าเร็จรูป เป็นต้น (ตามตารางที่ ๓ : สถิติมูลค่าสินค้าผ่าน
แดนปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556-2560) 

-  มูลค่าสินค้าผ่านแดนจากประเทศที่สามไปสปป.ลาว  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีมูลค่า
รวม  2,729.205  ล้านบาท  ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีมูลค่า 1,804.972  ล้านบาท มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
924.233 ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ  51.204  สินค้าส าคัญ  ได้แก่  อุปกรณ์เครื่องมือส าหรับใช้ในการ
ก่อสร้างเขื่อน บุหรี่ ตู้ระบบควบคุมการส่งน้ าออกในโรงงานไฟฟ้า เหล็กแผ่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ข้าวมอลท์ เป็นต้น 
(ตามตารางที่ 3 : สถิติมูลค่าสินค้าผ่านแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)    
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มูลค่า:ลา้นบาท

กราฟแสดงมูลค่าสินค้าผ่านแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560 
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มูลค่าสินค้าผ่านแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560 

           มลูค่าสินค้าผ่านแดนสูงสุด 10 อันดับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตารางที่  ๔ 

        หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
 

ผ่านแดนจากสปป.ลาวไปประเทศท่ีสาม 
 

ผ่านแดนไปประเทศท่ีสามไปสปป.ลาว 
 

รวม 
 

2556 2,703.116 966.852 3,669.968 

2557 2,543.446 2,315.318 4,858.764 

2558 2,457.050 3,876.260 6,333.31 

2559 2,101.831 1,804.972 3,906.80 

2560 1,597.103 2,729.205 4,326.308 

ผ่านแดนจากสปป.ลาวไปประเทศที่สาม ผ่านแดนจากประเทศที่สามไปสปป.ลาว 

ล าดับ ชนิดสินค้า มูลค่า ล าดับ ชนิดสินค้า มูลค่า 

1 เมล็ดกาแฟดิบ 973.753 1 อุปกรณ์เครื่องมือส าหรับใช้ใน
การก่อสร้างเข่ือน 

757.220 

2 สมุนไพร 153.500 2 บุหรี่ 610.388 
3 ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้ดู่ 96.502 3 ตู้ระบบควบคุมการส่งน้ าออกใน

โรงงานไฟฟ้า 
215.775 

4 ยางพารา 91.852 4 ตัวน าไฟฟ้าท าจากทองแดง 209.421 
5 หม้อแปลงไฟฟ้า 50.672 5 อุปกรณ์ใช้ในงานเชื่อม 208.875 

6 ข้าวสาร 35.514 6 เหล็กแผ่น 92.968 
7 แป้งมันส าปะหลัง 30.333 7 ข้าวมอลท์ 75.969 
8 กาแฟส าเร็จรูป 27.469 8 เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 73.800 
9 ปั้นจั่นพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 26.917 9 เครนรางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 47.597 

10 เฟอร์นิเจอร์ไม้ดู่ 23.293 10 ส่วนประกอบของฐานและระบบ
ไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 

45.085 

รวม 1,509.805 รวม 2,337.099 
11 อ่ืน ๆ 87.298 11 อ่ืน ๆ 392.106 

รวมทั้งสิ้น 1,597.103 รวมทั้งสิ้น 2,729.205 

ตารางที่ 3 หน่วย : ล้านบาท 
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     สถิตมิูลค่าน าเข้า-ส่งออกและสินค้าผ่านแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560 
 ตารางที่ 5    

หน่วย : ล้านบาท 

 
สถิติจ านวนรถยนต์และรถสินค้าเข้า – ออก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เดือน 

 รถสินค้า   รถยนต์ส่วนบุคคล  
 ศบ.1   ศบ.3   แจ้งเข้า   แจ้งออก  
 น าเข้า  ส่งออก  รถไทย   รถลาว   รถไทย   รถลาว  

ตุลาคม 2559 1,798 2,100 1,792 2,739 1,784 2,777 
พฤศจิกายน 2559 1,844 1,934 1,639 2,554 1,658 2,563 
ธันวาคม 2559 2,316 2,051 1,823 3,044 1,948 3,023 
มกราคม 2560 4,114 1,872 1,836 2,876 1,776 2,921 
กุมภาพันธ ์2560 4,409 2,028 1,668 2,490 1,671 2,475 
มีนาคม 2560 4,239 2,492 1,779 2,778 1,795 2,748 
เมษายน 2560 2,633 1,803 2,182 2,824 2,812 2,229 
พฤษภาคม 2560 2,208 2,279 1,752 2,751 1,691 2,781 
มิถุนายน 2560 2,079 1,776 1,507 2,771 1,495 2,779 
กรกฎาคม 2560 1,826 1,345 1,649 3,105 1,624 3,128 
สิงหาคม 2560 1,289 1,586 1,465 3,023 1,471 3,019 
กันยายน 2560 1,209 1,534 1,420 2,858 1,417 2,794 

 รวม  29,964 22,800 20,512 33,813 21,142 33,237 

ปีงบประมาณ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

สินค้าน าเข้า 1,712.995 1,569.211 2,829.040 4,196.889 5,174.109 

สินค้าส่งออก 10,654.752 13,387.867 13,810.710 12,682.099 11,893.323 

สินค้าผ่านแดนจากประเทศ
สปป.ลาวไปประเทศที่สาม 

2,703.116 2,543.446 2,457.050 2,101.831 1,597.103 

สินค้าผ่านแดนจากประเทศ
ที่สามไปสปป.ลาว 

966.852 2,315.318 3,876.26 1,804.972 2,729.205 

รวม 16,037.715 19,815.842 22,973.060 20,785.800 21,393.740 
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สถิติจ านวนรถบรรทุกสินค้าผ่านแดนและรถยนต์โดยสาร เข้า – ออก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตารางที่ 6 
 

เดือน 
รถสินค้าผ่านแดน รถยนต์โดยสาร รถยนต์โดยสาร 

เข้า ออก 
ไทย ลาว 

เข้า ออก เข้า ออก 
ตุลาคม 2559 31 109 93 92 67 68 
พฤศจิกายน 2559 29 209 74 74 69 68 
ธันวาคม 2559 51 212 92 92 88 89 
มกราคม 2560 74 187 77 78 74 73 
กุมภาพันธ์ 2560 114 181 75 76 64 65 
มีนาคม 2560 115 201 80 79 89 86 
เมษายน 2560 120 216 86 88 104 102 
พฤษภาคม 2560 111 142 78 76 69 71 
มิถุนายน 2560 171 109 63 64 56 60 
กรกฎาคม 2560 97 162 76 75 72 70 
สิงหาคม 2560 119 111 73 73 55 55 
กันยายน 2560 79 86 79 79 62 61 

 รวม  1,111 1,919 946 946 869 868 
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สถิติจ านวนบุคคลเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

ตารางที่ 7 
 

ปีงบประมาณ 2557 2558 2559 2560 
คนไทย 895,943 1,167,163 1,029,790 784,055 
ต่างชาติ 830,325 987,551 1,038,249 1,050,151 
รวม 1,726,268 2,154,714 2,068,039 1,834,206 
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1,029,790

784,055
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200,000

400,000
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800,000
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1,200,000
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คนไท  า่ง า ิ

มลูคา่:ลา้นบาท

 
 
 

กราฟแสดงจ านวนบุคคลเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
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๒. ด้านการจัดเก็บรายได้ 

๒.๑ ผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร 
ผลการจัดเก็บรายได้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดเก็บได้ทั้งหมด 135.563 ล้านบาท แบ่งเป็น

รายได้ศุลกากร 7.456 ล้านบาท (อากรขาเข้า 5.758  ล้านบาท และค่าธรรมเนียมศุลกากร 1.694  ล้านบาท) 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 128.107 ล้านบาท ในส่วนของรายได้ศุลกากรเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการปีงบประมาณ
ดังกล่าว จ านวน 35.000 ล้านบาท จัดเก็บรายได้ต่ ากว่าประมาณการ 27.544 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
78.697 (ตามตารางที่ 8 : การจัดเก็บรายได้ภาษีศุลกากรเปรียบเทียบกับประมาณการ) 

ยอดการจัดเก็บรายได้ศุลกากรมีรายได้ลดลง  เนื่องจากสินค้าน าเข้าส่วนใหญ่ใช้สิทธิยกเว้นอากร From D 
และปัจจุบันไม่มีการน าเข้าสินค้าที่จัดเก็บภาษีอากรหลัก ได้แก่ ไม้ กาแฟ เสื้อผ้าส าเร็จรูป  รองเท้า  กระเป๋า 
เบ็ดเตล็ดจากประเทศจีน ประกอบกับด่านฯ ได้รับจัดสรรประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่ ากว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ านวน 10.993 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 23.901 

หมายเหตุ  : ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 45.993 ล้านบาท 
  ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 35.000 ล้านบาท 

 
ตารางที่ 8 : การจัดเก็บรายได้ภาษีศุลกากรเปรียบเทียบกับประมาณการ 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 

ปีงบประมาณ อากรขาเข้า ค่าธรรมเนียม
ศุลกากร 

รวมอากรขา
เข้าและ

ค่าธรรมเนียม            
ศุลกากร 

ประมาณการ 
เปรียบเทียบ 

กับ     
ประมาณการ 

คิดเป็นร้อยละ 

2556 10.950 1.761 12.711 16.002 -3.291 -20.566 
2557 11.291 1.767 13.058 9.500 3.558 37.453 
2558 37.507 1.334 38.841 16.172 22.669 140.174 
2559 7.787 2.388 10.175 45.993 -35.818 -77.877 
2560 5.758 1.694 7.456 35.000 -27.544 -78.697 
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กราฟแสดงรายได้ศุลกากร 
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3. การป้องกันปราบปรามการลักลอบหนศีุลกากร 

3.1 สถานการณ์โดยท่ัวไป 
3.1.1 แนวเขตแดนที่ติดกับ สปป.ลาว ในความรับผิดชอบของด่านศุลกากรช่องเม็ก มีพ้ืนที่

ติดต่อทางบกและทางน้ า (แม่น้ าโขง) ส าหรับเส้นทางบกนั้น ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าเขามีจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง 
คือ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี จุดผ่อนปรนทางการค้า 2 แห่ง คือ จุดผ่อนปรน 
ทางการค้าโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องตาอู อ.บุณฑริ ก จ.อุบลราชธานี 
นอกจากนี้เป็นช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนไทยและประชาชนลาว ไปมาหาสู่กันตามความจ าเป็นแบบวิถีชีวิต
ชาวบ้านชนบท ซึ่งข้อเท็จจริงสถานการณ์การกระท าความผิดลักลอบหนีศุลกากร ข้อห้าม ข้อก ากัด ในพ้ืนที่เหล่านี้
มีลักษณะเป็นกองทัพมด ปริมาณและมูลค่าสินค้าที่มีการลักลอบจ านวนไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค
ในชีวิตประจ าวัน สินค้าทางการเกษตร อาจจะมียาเสพติดบ้าง ส่วนทางจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนทาง
การค้าทั้ง 2 แห่ง ก็เช่นเดียวกัน ด่านฯ ได้จัดก าลังเจ้าหน้าที่ประจ าจุดทุก ๆ วัน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
ตลอดเวลาเพ่ือป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ข้อห้าม ข้อก ากัด ตามนโยบายของกรมศุลกากร
อย่างเต็มที่ ส าหรับสินค้าที่มีการลักลอบหนีศุลกากร ได้แก่ เมล็ดกาแฟดิบ สุราต่างประเทศ ไพ่พลาสติกปลอม 
เสื้อผ้า และยาเสพติด เป็นต้น ส่วนใหญ่ผู้กระท าผิดเป็นรายย่อย ยังไม่พบการกระท าผิดที่เป็นขบวนการรายใหญ่ 

3.1.2 เขตแดนที่ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าเขา ในพ้ืนที่เขตอุทยาน
แห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องอานม้า อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี เป็นช่องทาง
ติดต่อไปมาและค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของประชาชนตามแนวชายแดนทั้ง 2 ประเทศ พบสินค้าที่มีลักษณะ 
หนีศุลกากร ข้อห้าม ข้อก ากัด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรตามฤดูกาล เช่น ฟักทองสด เป็นต้น 

3.1.3 การหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อก ากัด ในส่วนรับผิดชอบของด่านศุลกากรช่องเม็ก 
เท่าที่ตรวจพบเป็นการหลีกเลี่ยงอากรจากการน าของเข้า มีการจับกุมการหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อก ากัด สินค้า
ประเภทครีมเทียม และกาแฟส าเร็จรูป 

3.2 การด าเนินการ 
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ข้อห้าม 

ข้อก ากัด การหลีกเลี่ยงอากรในพื้นที่ ดังนี้ 
1. สืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรเกี่ยวกับประเภทสินค้าที่มีการลักลอบ 

แหล่งที่มาของสินค้า วิธีการและเส้นทางการลักลอบ แรงจูงใจในการกระท าผิด สืบหาสถานที่เก็บและแหล่ง
จ าหน่ายสินค้า 

2. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาจากการสืบสวนหาข่าวแล้วน ามาวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดดังกล่าวต่อไป 

3. ประชุม ซักซ้อมความเข้าใจ ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันก่อนออกปฏิบัติงานด้านปราบปราม
ทุกครั้งที่มีข้อมูลหรือมีการแจ้งความน าจับเพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
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4. ตรวจค้นรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสาร ยานพาหนะอ่ืน ๆ รวมทั้งหีบห่อ กระเป๋า สัมภาระ
ติดตัวของผู้โดยสาร/ผู้เดินทางเข้า-ออก ทางจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนทางการค้า 

5. ลาดตระเวนตรวจตราตามแนวเขตแดนและบริเวณต้องสงสัยที่จะเป็นแหล่งซุกซ่อนเก็บรักษา
สินค้าท่ีลักลอบหนีศุลกากร หลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อก ากัดในพ้ืนที่ 

6. ท าการตรวจสินค้าต้องสงสัยในการน าเข้า-ส่งออกร่วมกับฝ่าย/ส่วนบริการศุลกากร รวมทั้ง
ท าการ post review ใบขนสินค้าที่ผ่านการตรวจปล่อยแล้ว 

7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ เช่น ต ารวจ ทหาร ปกครอง เพ่ือบูรณาการ
การท างาน ทั้งด้านการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน รวมทั้งการประสานงานแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกับเจ้าหน้าที่ของประเทศเพ่ือนบ้านตามความจ าเป็น ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้ทราบถึงข้อเสีย โทษตามกฎหมายจากการกระท าความผิดดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรใน
การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากรอีกด้วย 

3.3 ผลการปฏิบัติการป้องกันปราบปราม  ในปีงบประมาณ 2560 ด่านฯ ได้ท าการตรวจค้น
จับกุมคดีในความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  จ านวน 110 คดี  มูลค่าของกลางรวม 
2,573,563 บาท  โดยของกลางส่วนใหญ่ที่สามารถตรวจค้นจับกุมได้ ได้แก่  ไพ่พลาสติกปลอม  สุรา  บุหรี่ 
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ กล้วยไม้และสัตว์ป่าสงวนหรือใกล้สูญพันธุ์  (CITES) สินค้าเกษตรรวมผลการจับกุมตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2556 – 2560 ด่านฯตรวจค้นจับกุมได้จ านวน 741 คดี มูลค่าของกลางรวม 22,718,157.80  บาท 
ตามตารางท่ี 9 : สถิตคิดคีวามผิดตามกฎหมายศุลกากร) 
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ตารางที่ 9 : สถิติคดีความผิดตามกฎหมายศุลกากร 
ด่านศุลกากรช่องเม็ก ส านักงานศุลกากรภาคที่ 2 

            
 
ที ่

ประเภทคดี ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

จ านวน  มูลค่า (บาท)  จ านวน  มูลค่า (บาท)  จ านวน  มูลค่า (บาท)  จ านวน มูลค่า (บาท) จ านวน มูลค่า (บาท) 

1 คดีลักลอบหนีศุลกากร (สินค้าทั่วไป) 65 4,492,565.00 64 3,413,490.40 54 1,954,503 47 2,332,362 33 773,315 

2 คดีลักลอบหนีศุลกากร (ยาเสพติด) 4 788,400.00 11 1,722,956.40 2 63,900 2 819.00 - - 

3 คดีผิดพิธีการศุลกากร 114 64,370.00 83 11,000 69 15,000.00 88 30,500.00 67 - 

4 คดีหลีกเลี่ยงศุลกากร 1 302,975.00 - - 2 189,994.00 - - 2 1,759,925 

5 หน่วยงานอื่นจับกุม 5 7,801.00 8 953,180 9 42,746.00 3 709,500 8 40,323 
  รวม 189 5,656,111.00 166 6,100,626.80 136 2,266,143.00 140 3,073,181 110 2,573,563 
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การจับกุมการลักลอบทางศุลกากร 
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รวมภาพข่าวการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

       วันท่ี 24 มีนาคม 2560 ส านักงาน ก.พ. 
ศึกษาดูงาน ในประเด็น ความเชื่อมโยงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
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รวมภาพข่าวการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน 

       

 

 

      

       วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 นปส. รุ่นท่ี 69  

วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 พลเอก สิงหศักด์ิ อุทัยมงคล 
หัวหน้าศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพบก และคณะ รับฟังและติดตามสถานการณ์ความมั่นคง
ตามแนวชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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กิจกรรมโครงการต่าง ๆ 

โครงการท าดีมีรางวัล ด่านศุลกากรช่องเม็ก จัดโครงการขึ้นเพ่ือเป็น
การยกย่องเชิดชูสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ประจ าทุกเดือน 

โครงการท าดีมีรางวัล 

 
โครงการพี่สอนน้อง ด่านศุลกากรช่องเม็ก จัดโครงการขึ้นเพ่ือให้มีการ

สอนงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง เพ่ือให้บุคลากรของด่าน
ศุลกากรช่องเม็กมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและแนวทางในการปฏิบัติงาน 
และจากการด าเนินโครงการที่ผ่านมา ได้จัดหลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานที่
ด่านพรมแดน และหลักสูตรเทคนิคการตรวจปล่อยสินค้า 

โครงการพี่สอนน้อง 

 

       วันท่ี 17 กันยายน 2560 ปลัดอ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา พร้อมคณะ ศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก  
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กิจกรรมโครงการต่าง ๆ 

โครงการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด่านศุลกากรช่องเม็ก 
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จ านวน 41 ชุด และปริ้นเตอร์ 
จ านวน 12 เครื่อง ให้ส่วนราชการและสถานศึกษา จ านวน  11 แห่ง 

โครงการมอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 

โครงการกิจกรรม 5 ส 

 โครงการกิจกรรม 5 ส ด่านศุลกากรช่องเม็ก น ากิจกรรม 5 ส  มาใช้ใน
การปรับปรุงพ้ืนที่การปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ให้ดีขึ้นและมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย การจัดเก็บสิ่งของเป็นระเบียบมากขึ้น นอกจากนั้น ในฐานะที่
ด่านศุลกากรช่องเม็กเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ 
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ท าความสะอาดพ้ืนที่อาคารด่าน
พรมแดนช่องเม็ก และบริเวณรอบ ๆ ร่วมกับผู้ประกอบการ ทหาร และหน่วยงาน 
CIQ ที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารพรมแดนช่องเม็ก 
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กิจกรรมโครงการต่าง ๆ 

ด่านศุลกากรช่องเม็ก ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและ
ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณลานเสาธง อาคารด่านพรมแดนช่องเม็ก 

วันพระราชทานธงชาติไทย 

 ด่ านศุลกากรช่อง เม็ก  ยั งด า เนิน โครงการตามนโยบายของ
กระทรวงการคลัง เช่น โครงการภาษาอังกฤษหมูหมู เพ่ือเป็นการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการฝึกทักษะการฟังจากการชมวีดีโอการสนทนา
ภาษาอังกฤษ การฟังเพลง การรับชมภาพยนตร์ในขณะรับประทานอาหาร
กลางวัน การฝึกทักษะภาษาอังกฤษจาก scrabble game เป็นต้น 

โครงการภาษาอังกฤษหมูหมู 
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กิจกรรมโครงการต่าง ๆ 

วันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 85 พรรษา  
12 สิงหาคม 2560 

ด่านศุลกากรช่องเม็ก ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ 
พระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ อ าเภอสิรินธร และร่วมพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  
ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก 

โครงการปลูกดาวเรืองและโครงการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยการปลูกพืช
สวนครัวบริเวณด้านหลังอาคารที่พักอาศัย 
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EWEC 1

EWEC 2     

     
        

       

ทิศทางในอนาคต 
เนื่องจาก จ.อุบลราชธานี มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านถึงสองประเทศคือประเทศ สปป.ลาว 

และประเทศกัมพูชา  ประกอบกับจังหวัดอุบลราชธานีได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นประตูการค้า
และการท่องเที่ยว โดยมีด่านพรมแดนช่องเม็กเป็นหัวใจส าคัญในการเชื่อมโยงสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่           
สปป.ลาว,ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม  รวมทั้งการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟจาก อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี มาสิ้นสุดที่อ.ช่องเม็ก  และสปป.ลาว ได้เตรียมการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมจากเมืองปากเซ  แขวงจ าปาสัก  ไปสู่ชายแดนประเทศเวียดนาม  เพ่ือไปสู่เมืองเว้ และท่าเรือดานัง      
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างก่อสร้าง  โดยมีระยะทางประมาณ  400  กิโลเมตร จากเมืองปากเซ  ด้วยเหตุผลทั้งหมด
ดังกล่าวท าให้แนวโน้มการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวของ  จ.อุบลราชธานี ที่ผ่านด่านศุลกากรช่องเม็ก จะมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างแน่นอน  และจะท าให้ จ.อุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าจากท่าเรือ
ดานัง ของประเทศเวียดนาม ไปสู่อ่าวไทยและทะเลอันดามันได้ในอนาคต 

 

แผนท่ีเส้นทางการค้าจากทะเลอันดามันสู่ท่าเรือดานัง 
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สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดอุบลราชธานี 

สามพันโบก  โบกหรือ กุมภลักษณ์ เกิดจากกระแสน้ าพัดพาเอากรวดทรายมาหมุน

วนกัดกร่อนบนผิวหน้าชั้นหินจนเกิดลักษณะเป็นแอ่งโค้งเว้า บางแอ่งถูกกัดกร่อนเป็น
รูปทรงต่างๆ แลดูคล้ายรูปหัวใจ รูปมิกก้ีเมาส์ มีขนาดตั้งแต่เล็กๆ ไม่ก่ีเซนติเมตรจนถึง
ขนาดใหญ่เท่าสระว่ายน้ าจ านวนมากมาย ท าให้สถานที่แห่งนี้ถูกขนานนามว่าสามพัน
โบกนอกจากนี้สามพันโบกเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดที่ส าคัญของแม่น้ าโขงอีกด้วย 

ผาแต้ม  เป็นหน้าผาสูงชันที่เกิดจากการยกตัวของที่ราบสูงโคราชเมื่อ 55 ล้านปี         

ซึ่งระหว่างการยกตัวนั้นท าให้เกิดรอยแตกรอยแยกในชั้นหินเป็นช่องทางให้น้ าไหลผ่าน เมื่อ
เวลาผ่านไปหลายล้านปีทางได้พัฒนาใหญ่ขึ้นเป็นแม่น้ าโขงและริมตลิ่งเกิดการพังทลาย
กลายเป็นหน้าผาในที่สุด  บริเวณใต้ชะง่อนผาแต้มพบภาพเขียนสีอายุประมาณ  3,000 ปี  
บนผนังหินยาวประมาณ 180 เมตร นับเป็นกลุ่มภาพเขียนสีโบราณที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
ไทย 
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 แหล่งที่มา : ขอขอบคุณ www.touronthai.com, //www.guideubon.com

หาดพัทยาน้อย  หาดพัทยาน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่ภูทอง ต.คันไร่ อ.สิรินธร 

จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณริมอ่างเก็บน้ าเขื่อนสิรินธร มาตามทางหลวงหมายเลข 
217 (ถนนสถิตนิมานกาล) ระยะทางประมาณ 62 กิโลเมตร หรือห่างจากเขื่อนสิรินธร 
ประมาณ 10 กิโลเมตร ลักษณะของพ้ืนที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ าเป็นพ้ืนทรายกว้างและยาว
เข้าไปกลางน้ า จึงมีคนมาเปิดร้านอาหาร รีสอร์ท ร้านกาแฟ มีลักษณะเป็นแพกลางน้ า 
ในฤดูน้ าน้อยระดับน้ าเหนือเขื่อนสิรินธรต่ าลงมาก ๆ จะเห็นเป็นหาดทรายขาวลงเล่นน้ าได้  

วัดสิรินธรวรารามภูพรา้ว  วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือท่ีชาวบ้าน

นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า "วัดภูพร้าว" ก าลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว 
เนื่องจากมีอุโบสถศิลปะล้านช้างที่งดงาม และมีสิ่งมหัศจรรย์ที่ถือว่าเป็น
ไฮไลท์ ได้แก่ ศิลปะต้นกัลปพฤกษ์ที่ด้านหลังอุโบสถที่สามารถเรืองแสงได้
เมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดลง การเดินทางไปวัดสิรินธรภูพร้าว ใช้เส้นทางจากอ าเภอ
สิรินธรจะไปช่องเม็ก ก่อนถึงช่องเม็กประมาณ 2 กม. จะเจอที่กลับรถ 
สังเกตด้านซ้ายมือจะเห็นป้ายวัด เลี้ยวซ้ายขึ้นเขาประมาน 2 กม. 

http://www.touronthai.com/
http://www.touronthai.com/
http://www.dmr.go.th/
http://www.dmr.go.th/
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น  าตกสร้อยสวรรค์  เป็นน้ าตกท่ีไหลจากหน้าผาสูง  สายน้ าท่ีไหลลงมาจึงดู
คล้ายตกมาจากสวรรค์เป็นท่ีมาของชื่อน้ าตก พื้นท่ีเป็นหินทรายสีเทา เทาอม
แดง อายุประมาณ 100 ล้านปี หน้าผาหินทราย มีความสูงประมาณ 30 เมตร 
แสดงแนวการวางตัวชัดเจน (Bedding) น้ าตกสร้อยสวรรค์ประกอบด้วยน้ าตก
ใหญ่และน้ าตกเล็ก 2 แหล่ง บริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไปยังพบกุมภลักษณ์ซึ่งเกิดจากกระ
บวนการกัดกร่อนของก้อนกรวดที่อยู่ตรงกระแสน้ าวน 

น  าตกผาหลวง เป็นน้ าตกท่ีมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเพราะเป็น
น้ าตกท่ีมีถ้ าอยู่ใต้น้ าตกเปรียบเสมือนมีม่านน้ าตกท่ีปกปิดถ้ าเป็นท่ีน่า
ท่องเท่ียวเป็น อย่างยิ่ง บริเวณน้ าตกประกอบด้วยหินทรายปนกรวดสี
ขาวปนเทาอายุประมาณ 100 ล้านปี อยู่ชั้นบนและหินทรายแป้ง สี
เทาด า สีน้ าตาลม่วง อายุประมาณ 130 ล้านปีอยู่ชั้นล่างบริเวณถ้ า
น้ าตก 

แหล่งที่มา : ขอขอบคุณกรมทรัพยากรธรณี WWW.dmr.go.th ,www.phachansamphanbok.com 

http://www.dmr.go.th/
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วัดถ  าคูหาสวรรค์ ก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ.2521 โดย “หลวงปู่ค าคนิง จุลมณี” ซึ่งใช้เป็นที่

ปฏิบัติธรรมจ าพรรษา ปัจจุบันท่านได้มรณภาพแล้วแต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อยบรรดาลูกศิษย์ได้
เก็บร่างของท่านไว้ในโลงแก้วเพื่อบูชา บริเวณวัดมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
ล าน  าโขงและฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน 

ข้อมูลเพื่อเดินทางไปวัดถ  าคูหาสวรรค์ ตั งอยู่บนทางหลวง หมายเลข 2222 ก่อนถึง โขงเจียม
ประมาณ 7 กิโลเมตร เลี่ยงเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ จาก www.holiday.com, www.vcharkarn.com ,www.oknation.net 

http://www.holiday.com/
http://www.vcharkarn.com/
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สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน สปป.ลาว 

น  าตกผาส้วม  ค าว่า “ส้วม” ของลาว หมายถึง ห้องนอนของเจ้าบ่าว-เจ้าสาว ซึ่งแตกตา่งกับค าว่า “ส้วม” ของไทย ซึ่งหมายถึง
ห้องน  าหรือห้องสุขา น  าตกตาดผาส้วมเป็นน  าตกที่มีน  าไหลตลอดทั งปีและก าลังน  าที่ไหลตกลงมาจะมีก าลังแรง ท าให้เกิดเสียงของน  า
ได้อย่างชัดเจน สร้างบรรยากาศของการไปเที่ยวน  าตกได้เป็นอย่างด ี



 

                                                                                     ด่านศุลกากรช่องเม็ก 
 

รายงานประจ าปี 2560                                                                                                     หน้า 30 
 

 
 

 

 

 

น  าตกคอนพะเพ็ง หรือ เรียก อีกอย่างหนึ่งคือ ตาดคอน เป็นน  าตกลาวใต้ที่ใหญ่ที่สุด 
ในเขต แม่น  าโขง ตอนใต้ และได้รับขนานนามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย   ซึ่งน  าตกนี 
ยากที่คนมนุษย์จะข้ามไปได้ จากก าแพงที่ธรรมชาติที่สรรสร้างขึ น ก่อนจะเข้าชมน  าตก
เราก็ได้ยินเสียงน  าตกมาแต่ไกล น  าตกคอนพะเพ็งเป็นน  าตกที่สวยงามและยิ่งใหญ่       
ซ่ึงการชมน  าตกที่สวยงามนั นจะต้องชมที่ศาลาจุดชมวิวที่ทางอุทยานได้สร้างขึ น        
น  าบริเวณนั นไม่เหมาะแก่การเล่นน  า เนื่องจากกระแสน  าไหลแรง และมีโขดหินแหลม 
ภายในบริเวณน  าตกคอนพะเพ็ง และเชื่อกันอีกว่า บริเวณเกาะบนน  าตกคอนพะเพ็ง ยังมี
พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ชื่อว่า ต้นมณีโคตร ซึ่งไกด์ชาวลาวบอกว่า ถ้าใครได้กินผลนั นก็จะมี
ชีวิตยืนยาว แต่ไม่มีใครกล้าฝ่าล าน  าอันเชี่ยวกราดได้ภายในบริเวณอุทยานยังมี
ร้านอาหารไว้บริการมากมาย 

น  าตกหลี่ผี  หรืออีกชื่อนึงเรื่องว่า ตามสัมพะมิตร น  าตกหลี่ผี ตั งอยู่ใน
เขต ดอนคอน (ดอน หมายถึง เกาะ)  น  าตกหลี่ผี เกิดจากน  าที่ไหลถาโถม
ผ่าน เกาะ เนินหิน ซี่งเป็นโขดหิน แก่งหิน อันแข็งแกร่ง ตกลงมาด้วยก าลัง
แรงแตกเป็นละอองสีขาวไปท่ัว ระหว่าง ละอองน  าตก กระทบ แก่งหิน เกิด
เป็นละออง      ปุยสีขาว ดูสวยงามตื่นตาตื่นใจส าหรับผู้พบเห็น เป็นอย่าง
มาก (ชื่อหลี่ผมีาจาก “หลี”่ เป็นเครื่องมือจับปลา และ “ผี” คือศพที่ตกน  า
ตายจะมาติดกับหลี่ของชาวบ้าน)  

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพสวยๆ จาก WWW.holiday.com,www.tourlaotal.com,www.oceansmile.com 


