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ปีที่ 26 ฉบับที่ 3
ธันวาคม 2560

“…บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคง และร่มเย็นเป็นสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ
และต่างบ�ำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ.
คนไทยทุกคน จึงควรจะได้ตระหนักในข้อนี้ให้มาก แล้วตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงาน ให้สมแก่ฐานะและหน้าที่
เพื่อให้ส�ำเร็จประโยชน์ส่วนรวม คือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย…”

พระราชด�ำรัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2556
ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล
วันที่ 5 ธันวาคม 2556

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย
และเชื่อมโยงการค้าโลก
An excellent Customs service to achieve
sustainable development of Thailand economy
and global trade connectivity

พันธกิจ (Mission)
1. อ�ำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
Facilitate trade and promote national logistics system
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
Promote national economy by implementing Customs-related measures
and international trade information
3. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร
Protect and secure society based on Customs control system
4. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
Collect revenue in a fair, transparent and efficient manner

ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
1. พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
Develop work process and ICT system for trade facilitation
2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก
Develop Customs measures and international trade information promoting border trade and global trade connectivity
3. พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน
Develop efficient and integrated Customs control system
4. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
Enhance revenue collection efficiency and effectiveness based on good governance principal
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร
Develop human resources capacity and organizational management

ในเดือนนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากรและคณะ
เข้าร่วมการประชุม WCO Council Session ครั้งที่ 131 ณ ส�ำนักงานใหญ่องค์การศุลกากรโลก กรุง
บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมส�ำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ เมื่อวัน
ที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560 จากนั้นอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในงานสัมมนาชี้แจงการด�ำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2560 ซึ่งได้เชิญสมาชิกพันธมิตรศุลกากรรับฟังกฎหมายของกรมศุลกากร เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ ให้การท�ำงานด้านศุลกากรเกิดประโยชน์สูงสุด นายชูชัย อุดม
โภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็น
แนวร่วมการปฏิบัติของภาครัฐ ขับเคลื่อนปีแห่งการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ติดตามต่อได้ที่คอลัมน์ Customs Snapshot
สุดท้ายนี้ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง เดินทางปลอดภัยกันทุกท่านครับ
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Editor's Letter

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ด่านศุลกากรแม่สาย ซึ่งเป็นจุดหมาย
ของโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เบตง – แม่สาย ระยะทาง 2,191 กิโลเมตร
นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นผู้แทนกรมศุลกากร
มอบเงินซึง่ ได้รบั บริจาคจากพีน่ อ้ งชาวศุลกากรและผูม้ จี ติ ศรัทธา จ�ำนวนัน้ ทัง้ สิน้ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ให้แก่ โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ พร้อมกันนี้กรมศุลกากรขอชื่นชม และเป็น
ก�ำลังใจในความมุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้ในทุกย่างก้าว
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ประทีป อุดมพัฒนากร
นักวิชาการศุลกากรช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและพิธีการศุลกากร

“สาระน่ารู้เกีย
่ วกับวินัย ความรับผิดทางละเมิด
และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบของกรมศุลกากร

ค�ำน�ำ
การกระท�ำความผิดวินยั อย่างร้ายแรงอาจส่งผลท�ำให้ผกู้ ระท�ำผิด
ต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
ซึ่งถือเป็นโทษที่มีความรุนแรง
จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการที่ป้องกันไม่ให้ผู้มีอ�ำนาจใช้
อ�ำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้อง การด�ำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่
เจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ประกอบกับตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด�ำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ส่วนความรับผิด
ทางละเมิดก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน
ในหน้ า ที่ เ ป็ น การจงใจกระท� ำ หรื อ จงใจให้ เ กิ ด ความเสี ย หายหรื อ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นไปตามพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ประกอบกับระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ส�ำหรับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบของกรมศุลกากร ปัจจุบันกรมศุลกากรได้มี
ค�ำสั่ง ที่ 70/2560 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ใช้เป็นแนวทางด�ำเนินการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก. มาตรา 85 การกระท�ำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(1) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อ
ให้เกิดความเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
(2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
เป็นเหตุให้เสียหาย แก่ราชการอย่างร้ายแรง
(3) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน
สิบห้าวันโดยไม่มีเหตุ อันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความ
จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(4) กระท�ำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(5) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท�ำร้ายประชาชนผู้
ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
(6) กระท�ำความผิดอาญาจนได้รับโทษจ�ำคุกหรือโทษที่หนัก
กว่าโทษจ�ำคุก โดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่า
โทษจ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิด ที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ

(7) ละเว้นการกระท�ำหรือกระท�ำการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 อันเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง
(8) ละเว้นการกระท�ำหรือกระท�ำการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสองและมาตรา 82 (11) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา
83 (10) ที่มีกฎ ก.พ. ก�ำหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข. มาตรา ๙๓ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา 91 ปรากฏว่ากรณีมีมูลอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอ�ำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบพร้อมทัง้ รับฟังค�ำชีแ้ จงของผูถ้ กู กล่าวหา เมือ่ คณะกรรมการสอบสวนด�ำเนินการเสร็จ ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ซึ่งมีอ�ำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาซึง่ มีอำ� นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา 57 เห็นว่าผูถ้ กู กล่าวหาไม่ได้กระท�ำผิดตามข้อกล่าวหา ให้สงั่ ยุตเิ รือ่ ง แต่ถา้ เห็นว่าผูถ้ กู กล่าวหา
ได้กระท�ำผิดตามข้อกล่าวหา ให้ด�ำเนินการต่อไปตามมาตรา 96 หรือมาตรา 97 แล้วแต่กรณี
ค. การด�ำเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด�ำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
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ตัวอย่างข้อเท็จจริง

กรมศุลกากร ได้มคี ำ� สัง่ ลับ ที่ 15/2558 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับเจ้าหน้าที่
ผูต้ รวจรับรถยนต์เข้าเขตปลอดอากรโดยผูน้ ำ� เข้าส�ำแดงเป็นรถยนต์ยหี่ อ้
BMW รุ่น 760LI ราคา USD 37,000 แต่ตรวจปล่อยรถยนต์ออกจาก
เขตปลอดอากรเป็นรถยนต์ยี่ห้อ BMW รุ่น 730 ราคา USD 22,550 เป็น
เหตุให้กรมศุลกากรได้รับช�ำระค่าภาษีอากรน้อยลง และกรณีเจ้าหน้าที่
ได้ ย กเลิ ก แบบแจ้ ง การประเมิ น ที่ ผู ้ น� ำ เข้ า ขอช� ำ ระอากรที่ ข าดและ
ออกแบบแจ้งการประเมินเรียกเก็บอากรขาเข้าใหม่ โดยไม่ปรากฏหลักฐาน
ว่าผู้น�ำเข้ายื่นค�ำร้องขอแก้ไข เป็นเหตุให้กรมศุลกากรได้รับช�ำระอากร
ลดลง 3,514,596.00 บาท ซึ่งจากรายงานผลการสอบสวนของคณะ
กรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรมศุลกากรพิจารณาแล้วเห็นว่า
การกระท�ำของเจ้าหน้าที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และระเบียบแบบแผนของทางราชการ

ความรับผิดทางละเมิด

ก. พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
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ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผหู้ นึง่ ผูใ้ ด หรือปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ าชการโดยทุจริต และฐานไม่ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการให้เกิดผลดี หรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษา
ผลประโยชน์ของราชการ ตามมาตรา 85 (1) และมาตรา 85 (7) ประกอบ
มาตรา 82 (2) (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 และในการประชุม อ.ก.พ. กรมศุลกากร ครัง้ ที่ 2/2560 เมือ่ วันที่ 1
สิงหาคม 2560 ตามหนังสือ ฝบท. สบท. ที่ กค 0516(1)/366 ลงวันที่
28 สิงหาคม 2560 โดยมีมติให้ไล่ออกจากราชการ

บทสรุป

การด�ำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับเจ้าหน้าที่ต้องเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด�ำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ซึ่งขั้นตอนการด�ำเนินการของคณะ
กรรมการสอบสวนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ก�ำหนดเป็นอย่างมาก
ทางผู้เขียนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยเป็นอย่างยิ่ง

ข. ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ค. กระบวนการด�ำเนินการทางละเมิด
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10 Customs Update
ตัวอย่างข้อเท็จจริง

กรมศุลกากรได้มีค�ำสั่ง ลับ ที่ 54/2557 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่
ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานศุลกากร
ท่าเรือกรุงเทพ ร่วมกันจับกุมชิ้นส่วนอุปกรณ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เก่าใช้แล้ว ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยบริษัทโกลบัล ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ได้ยื่น
ใบขนสินค้าขาออกเลขที่ 0201 10950 22801 ส�ำแดงเป็นแผงวงจร
คอมพิวเตอร์ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
พร้อมยึดของกลางและตู้บรรจุสินค้าทั้งหมดไว้ด�ำเนินการตามกฎหมาย
โดยฝากเก็บรักษาไว้ทลี่ านวางตูส้ นิ ค้าหลังโรงพักสินค้าที่ 2 ท่าเรือกรุงเทพ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ต่อมา บริษัท โกลบัล ซี อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด ยื่นค�ำร้องขอตรวจรับสินค้ากลับคืน โดยปลอมแปลงลายมือชื่อ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้อนุญาต ความเสียหายที่กรมศุลกากรได้รับจึงเกิด
จากเจ้าหน้าที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังใน
การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนจะส่งมอบสินค้า โดยค�ำสั่ง
ดังกล่าวได้ด�ำเนินการตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539 ข้อ 10 คือ มีเจ้าหน้าที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเป็นคณะ
กรรมการด้วย จากรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรมศุลกากรพิจารณาแล้วเห็นว่า
การที่เจ้าหน้าที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย ไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง
ตรวจสอบเอกสารประกอบค� ำ ร้ อ งขอตรวจรั บ ตู ้ สิ น ค้ า กลั บ คื น และ
อนุญาตให้น�ำตู้สินค้าของกลางที่ถูกยึดไว้กลับคืน โดยไม่สอบถามเจ้า
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หน้าที่กรมศุลกากรผู้ท�ำการอายัดและได้ถอนการอายัด เป็นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาอนุญาต เป็นการกระท�ำ
โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้กรมศุลกากร
ได้รับความเสียหายเป็นเงินจ�ำนวน 2,400,000 บาท ดังนั้นเจ้าหน้าที่
การท่ า เรื อ แห่ ง ประเทศไทยต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ ค ่ า สิ น ไหมทดแทนให้
กรมศุลกากรเต็มจ�ำนวนเป็นเงิน 2,400,000 บาท ตามาตรา 420 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา 10 ประกอบมาตรา 8
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

บทสรุป

เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งท�ำให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง ในการตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการ
จากหน่วยงานของรัฐทั้งสองหน่วยงาน อีกทั้งในการออกค�ำสั่งให้ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน กระทรวงการคลัง มิได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดภายใน
ก�ำหนดระยะเวลาอายุความ (ก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหก
เดือน) กรมศุลกากรอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราช
บัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และข้อ 17
วรรคท้ายของระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ออกค�ำสั่งให้
เจ้าหน้าที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ต่อกรมศุลกากรเต็มจ�ำนวนเป็นเงิน 2,400,000 บาท

มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของกรมศุลกากร ตามค�ำ
สั่งกรมศุลกากร ที่ 70/2560

กรณีจับกุมสินค้าน�ำเข้า – ส่งออก ภายหลังตรวจปล่อย
จากอารักขาของศุลกากรแล้ว ไม่ว่าถูกจับกุมโดยหน่วยงานใดๆ เช่น
ส�ำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาดังนี้
1. ข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งว่าทุจิตประพฤติมิชอบ ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง พร้อมเสนอพักราชการ
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวและให้คณะกรรมการกรมศุลกากรพิจารณาจะส่ง
เรื่องให้ ปปช. หรือ ปปท. หรือ ปปง.
2. ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏชัดแจ้ง แต่มพี ฤติการณ์สอ่ ไปในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ หรือเสียหายต่อภาพลักษณ์กรมศุลกากร ให้ย้ายภายใน
24 ชั่วโมง และแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
3. ข้อเท็จจริงปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่
ไม่มีเจตนาทุจิตให้ย้ายไปปฏิบัติราชการประจ�ำที่ส�ำนักบริหารกลาง
ภายใน 24 ชั่วโมง และแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

บทสรุป

การด�ำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้หน่วยงานศุลกากร
ผูต้ รวจพบความผิดหรือจับกุมตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เป็นผูต้ รวจสอบ
และพิจารณาว่ามีเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ดเกีย่ วข้องและท�ำรายงาน กรณีสว่ นราชการ
อื่นเป็นผู้ตรวจพบความผิดหรือจับกุม ให้ส่วนประมวลข่าว ส�ำนักสืบสวน
และปราบปรามเป็นผูม้ หี น้าทีต่ รวจสอบและพิจารณารวมทัง้ กลุม่ คุม้ ครอง
และส่งเสริมจริยธรรม มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือพิจารณาใน
เบื้องต้น และรายงานข้อเท็จจริง เว้นแต่มีการด�ำเนินการแล้ว
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12 Customs Snap Shot
สัมมนาผู้บริหารกรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายกุลิศ สมบัติ
ศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาผู้บริหารกรม
ศุลกากร “Border Management with Customs Innovation”
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน
- 2 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม มิตร์ บีช โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

พิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จ�ำนวน 901 รูป
เมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธที ำ� บุญตักบาตรพระสงฆ์
และสามเณร จ�ำนวน 901 รูป เพือ่ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ในการนีก้ ระทรวงการคลังน�ำโดยนายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวง
การคลัง นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธี
ดังกล่าว ณ พระลานพระราชวังดุสติ

การประชุมคณะท�ำงานร่วมภาครัฐและเอกชน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการน�ำเข้าส่งออก
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสรศักดิ์ มีนะโตรี
รองอธิบดี เป็นประธานในการประชุมคณะท�ำงานร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการน�ำเข้าส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 2/2560
ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร

การประชุม WCO Council Session ครัง้ ที่ 131
เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดี
กรมศุลกากรและคณะ เข้าร่วมการประชุม WCO Council Session ครั้งที่ 131 ณ ส�ำนักงานใหญ่องค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์
ประเทศเบลเยียม พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมส�ำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร
ณ กรุงบรัสเซลส์

พิธปี ดิ การแข่งขันฟุตบอลสีห่ น่วยงาน ครัง้ ที่ 16
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ก่อนเริ่มการแข่งขันนายอสิ ม้ามณี
กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และครอบครัว เดินทางมา ณ Legend
Palace Hotel เพื่อให้ก�ำลังใจทีมนักฟุตบอลศุลกากรไทย ในการนี้
นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร นายวรวุฒิ วิบลู ย์ศริ ชิ ยั
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสืบสวนและปราบปราม และร้อยตรีเสนิส พัฒนศิริ
อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายศุลกากร พร้อมคณะฟุตบอลไทยให้การต้อนรับ
สรุปผลการแข่งขันศุลกากรฮ่องกง ได้แชมป์ไปครอง ตามมาด้วยศุลกากรไทย
ศุลกากรจีนและศุลกากรมาเก๊า
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สัมมนาชี้แจงการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560
เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานในงานสัมมนาชี้แจงการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
ในการนี้ นายมาโนช รอดสม นายด่านศุลกากรสงขลา และ
ในฐานะหัวคณะท�ำงานรวบรวมและปรับปรุงประมวลระเบียบปฎิบัติ
ศุลกากร และนายคณิต มีปิด ผู้อ�ำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ
ส�ำนักกฎหมาย กรมศุลกากร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
แก่สมาชิกพันธมิตรศุลกากรซึ่งเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 200 คน

การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระหว่างศุลกากรเกาหลีและศุลกากรไทย
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดี
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันด้านการบริหาร
จัดการความเสีย่ งระหว่างศุลกากรเกาหลีและศุลกากรไทย (Korea-Thailand
Joint Workshop on Risk Management) ณ โรงแรมดุสิตธานี
กรุงเทพฯ

พิธีท�ำลายของกลางละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา และของ
กลางประเภททั่วไป
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์
รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธที ำ� ลายของกลางละเมิดลิขสิทธิ์
หรือทรัพย์สินทางปัญญา จ�ำนวน 19 แฟ้ม ปริมาณ 181,315 ชิ้น มูลค่า
กว่า 2.7 ล้านบาท และของกลางประเภททั่วไป จ�ำนวน 3 แฟ้ม ปริมาณ
12,227 ชิน้ มูลค่า 509,485.98 บาท ณ ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
ทั้งนี้ ส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือกรงเทพ ยังมอบของกลางและของ
ตกค้าง ได้แก่ ตัวต่อสายดูดเสมหะกับสายจากเครือ่ งดูด จ�ำนวน 34 CTNS
ปริมาณ 20,400 ชิ้น มูลค่า 72,918.86 บาท อัลตราซาวด์ เจล จ�ำนวน
100 CTNS ปริมาณ 2,000 ขวด มูลค่า 66,691.43 บาท และเครื่องวัด
ความดันโลหิต จ�ำนวน 9 เครื่อง มูลค่า 9,630 บาทให้แก่โรงพยาบาล
พุทธโสธร นอกจากนีย้ งั ส่งมอบของตกค้างให้สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กรุงเทพฯ
จ�ำนวน 2 รายการ ได้แก่ ขนุนอบแห้ง จ�ำนวน 2,688 ชิน้ มูลค่า 8,253 บาท
และเบียร์ ยี่ห้อ TWO TALES 3,024 ขวด มูลค่า 48,198.70 บาท
รวมทั้งสิ้น 56,451.70 บาท อีกด้วย

ผู้แทนกรมศุลกากรมอบเงินบริจาค ให้แก่ โครงการก้าวคนละก้าว
เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
ทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นผูแ้ ทนกรมศุลกากร
มอบเงิ น ซึ่ ง ได้ รั บ บริ จ าคจากพี่ น ้ อ งชาวศุ ล กากรและผู ้ มี จิ ต ศรั ท ธา
ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งเดือน สามารถรวบรวมเงินได้จ�ำนวนทั้งสิ้น
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่ โครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ
11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ของ “ตูน บอดี้สแลม” พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่
ด่านศุลกากรแม่สาย ได้จดั เตรียมน�ำ้ ดืม่ ผ้าเย็นสถานทีแ่ ละห้องเพือ่ รับรอง
ทีมงานก้าวคนละก้าว ณ ด่านศุลกากรแม่สาย จ.เชียงราย
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งานปีใหม่ของกรมศุลกากร 2561
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 กิจกรรมงานปีใหม่ของกรมศุลกากร
ประจ�ำปี 2561 “Thai Customs Nerdy Chic New Year Party” ได้เริ่ม
และจบลงอย่างสนุกสนานจริงๆ แม้สายฝนจะโปรยปราย แต่ก็ไม่สามารถ
หยุดยั้งกิจกรรมของเราได้ พอได้เวลาเด็กเนิร์ดทั้งหลายก็รวมตัวกัน
ณ ลานจอดรถหน้าส่วนของกลาง ภายในงานมีอาหารหลากหลายเมนู พร้อม
ลุ้นรางวัลกันตัวโก่ง ส�ำหรับมินิคอนเสิร์ตสุดชิคจากสินเจริญ บราเธอร์ส
ก็ไม่ท�ำให้ผิดหวังจริงๆ พี่แอน ก็ยังเสียงไพเราะเหมือนเดิม พอพี่ป๊อด
ออกมาทุกคนก็พร้อมใจกันส่งเสียงกรี๊ดและกระโดดกันสุดตัว พร้อมกับ
ชมการแสดงโชว์สุดอลังการ และที่สร้างความประทับมากๆ คือ ท่าน
อธิบดีของเรา ได้ร่วมร้องเพลงกับพี่ป๊อดและสินเจริญ บราเธอร์สด้วย
ซึ่งภายในงานคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรมศุลกากร ต่างมาร่วมสนุก
และสร้างสีสันกว่า 2000 คน เรียกได้ว่าบรรยากาศสนุกสนานมากจริงๆ
และในวาระดิถีปีใหม่ 2561 นี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง
เดินทางปลอดภัย ไปที่ไหนพบแต่รอยยิ้ม

พิธีปิดมหกรรมกีฬาเชื่อมสามัคคีกรมศุลกากร พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีปิดมหกรรมกีฬาเชื่อมสามัคคี
กรมศุลกากร พ.ศ.2560 ณ สนามฟุตซอล ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและ
กองเชียร์จากสีต่างๆ มาร่วมพิธีกันอย่างอบอุ่น
ส�ำหรับการมอบรางวัลในวันนี้ มีดังนี้
1. กีฬายิงปืนประเภททีม รางวัลชนะที่ 1 ได้แก่ สีส้ม ชนะที่ 2
ได้แก่ สีฟ้า ชนะที่ 3 ได้แก่ สีชมพู
2. กีฬาฟุตซอล รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ สีส้ม รองชนะเลิศ
อันดับ 1ได้แก่ สีม่วง รองชะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีฟ้า
3. กีฬาแชร์บอล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีชมพู รองชนะ
เลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีม่วง รองชนะเลิศอันกับ 2 ได้แก่ สีฟ้า
รางวัลที่แสดงถึงพลังที่ทุ่มเทสุดๆ ของเราคือ รางวัลกองเชียร์
และเชียร์ลีดเดอร์ ต้องขอชื่นชมทุกท่านจากใจ ต้องอย่างนี้ ได้ใจไปเลย
ทุกสี และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีชมพู รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า
รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ สีม่วงและสีส้ม
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ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมการปฏิบตั ขิ องภาครัฐ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้าน
พัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยการเป็นแนวร่วมการปฏิบัติของภาครัฐ ขับเคลื่อนปีแห่งการอ�ำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้าน
การรับสินบนทุกรูปแบบ ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.) หน่วยงานภาครัฐ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน จ�ำนวน 46 หน่วยงาน
จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

HS Check

การสืบค้นข้อมูลสินค้าน�ำเข้า
HS Check เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งออกแบบมา
เพื่อใช้บนโทรศัพท์มือถือหรือแทปเล็ต ให้ใช้งานง่าย สะดวกและสามารถ
พกพาไปใช้งานได้ในทุกที่ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรของ
กรมศุลกากร และบุคคลทั่วไปในการสืบค้นข้อมูลสินค้าน�ำเข้า เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูลต่อผู้ประกอบการในการน�ำเข้า-ส่งออก
การใช้งาน HS Check นั้น ผู้ใช้งานสามารถค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรของสิ น ค้ า ที่ น� ำ เข้ า และค้ น หาค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของสิ นค้าที่ได้มี
การพิจารณาไว้แล้ว หรือข้อมูลสินค้าทีไ่ ด้มกี ารจ�ำแนกประเภทพิกดั อัตราศุลกากรล่วงหน้า (Advance Ruling)
นอกจากนี้ HS Check ยังได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การน�ำเข้า รวมถึงข้อมูลด้านพิกัดอัตราศุลกากร อาทิ ตารางเทียบพิกัด
ศุลกากร ข้อมูลการยื่นขอจ�ำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า
ข้อมูลการยื่นอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร ตลอดจนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
กับกรมศุลกากร เป็นต้น

Download Aplication
ได้แล้ววันนี้ที่...
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Relax

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดทีจ่ ัดระเบียบการปกครองประเทศ
วั น รั ฐ ธรรมนู ญ คื อ วั น ที่ ร ะลึ ก คล้ า ยวั น ซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน
รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม (ไทย) ฉบับถาวร
เพื่อเป็นหลักในการปกครองบ้านเมือง (ประเทศ) ตาม
ระบอบประชาธิปไตย (การปกครองทีถ
่ ือมติปวงชนเป็น
ใหญ่ การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่) ให้แก่ประชาชนชาว
ไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475
การเปลีย่ นแปลงการปกครองเมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2475
นั บ ว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ในประวั ติ ศ าสตร์ ก ารปกครองของ
ชาติ ไ ทยเนื่ อ งจากเป็ น การเปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ใช้กันมาเป็นเวลา
700 ปีเศษ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
สาเหตุทเี่ กิดการเปลีย
่ นแปลงการปกครอง
1. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์
จักรี ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นหลัก
ในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย
2. หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เศรษฐกิจตกต�่ำทั่วโลก ผลอันนี้ได้
กระทบมาถึงไทยด้วย พระองค์ได้แก้ไขเศรษฐกิจโดยปลดข้าราชการ
ออก สร้างความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการ

3. อิทธิพลจากตะวันตกเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมือง ท�ำให้
กลุ่มคนหนุ่มต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
4. รัฐบาลได้ออกกฎหมายเก็บภาษี อาทิ ภาษีโรงเรือน ภาษีทดี่ นิ
จากราษฎร
จากสาเหตุ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ท� ำ ให้ เ กิ ด ความไม่พอใจในหมู่
ข้ า ราชการทหาร และราษฎรทั่ ว ไปจึ ง ท� ำ ให้ มีก ารเปลี่ ย นแปลงการ
ปกครอง โดยการปฏิ วั ติ มี ค ณะผู ้ รั ก ษาการพระนครฝ่ ายทหาร
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยพั น เอกพระยาพหลพลพยุ ห เสนา พันเอก
พระยาทรงสุรเดช และพันเอกพระยาฤทธิอัคเนย์เป็นผู้บริหารประเทศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ชั่วคราวเรียกว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม
ชั่วคราว” สาระส�ำคัญของธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ ได้แก่ การที่
ก�ำหนดว่า อ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออ�ำนาจอธิปไตย
เป็นของราษฎรทั้งหลาย การใช้อ�ำนาจสูงสุดก็ให้มีบุคคล คณะบุคคล
เป็นผู้ใช้อ�ำนาจแทนราษฎรดังนี้ คือ
1. พระมหากษัตริย์
2. สภาผู้แทนราษฎร
3. คณะกรรมการราษฎร
4. ศาล
ลั ก ษณะการปกครองแม้ จ ะเปลี่ ย นระบอบการปกครองมา
เป็นประชาธิปไตยแต่ก็ถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ
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เป็ น สถาบั น ที่ ถ าวรและมี ก ารสื บ ราชสมบั ติ ต ่ อ ไปในพระราชวงศ์
การปฎิ บั ติ ร าชการต่ า งๆจะต้ อ งมี ก รรมการราษฎรผู ้ ห นึ่ ง เป็ น ผู ้ ล ง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยได้รับความยินยอมจากคณะ
กรรมการราษฎร จึงจะใช้ได้สถาบันที่เกิดใหม่คือ สภาผู้แทนราษฎรซึ่ง
มีอ�ำนาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายต่างๆ ซึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์ลง
พระปรมาภิไธยประกาศใช้แล้ว จึงจะมีผลบังคับได้ เหตุนี้ในระยะแรก
ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สภาผู้แทนจึงเป็นสถาบันที่มีอ�ำนาจ
สูงสุดในทางการเมือง ส่วนการใช้อ�ำนาจตุลาการยังคงให้ ศาลยุติธรรม
ที่มีอยู่แล้ว พิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามกฎหมายได้ตามเดิม
กระทั่งถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม
ฉบับถาวรซึ่งมีหลักการต่างกับฉบับแรกในวาระส�ำคัญหลายประการ
อาทิ ได้เปลี่ยนระบอบการปกครอง เป็นการปกครองแบบรัฐสภา ทั้งนี้
เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์
ซึ่งเป็นประมุขไม่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ชอบทางการเมื อ ง เป็ น ผู ้ ใ ช้ อ� ำ นาจ
ทางคณะรัฐมนตรี ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้บริหารราชการ
แผ่นดินต่อ สภาผู ้ แทน รัฐ สภาซึ่งเป็น ฝ่ายนิติบัญ ญัติมิไ ด้ใช้ แต่เพียง
อ�ำนาจนิติบัญญัติเท่านั้น
แต่มีอ�ำนาจที่จะควบคุมคณะรัฐมนตรีใน
การบริหารแผ่นดินด้วย แต่อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีรวมทัง้ พระมหากษัตริย์
ซึ่งประกอบกันเป็นรัฐบาลก็มีอ�ำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนได้ หากเห็นว่า
ได้ด�ำเนินการไปในทางที่จะเป็นภัย หรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ส�ำคัญ
ของรัฐซึ่งมีผลเท่ากับถอดถอนสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้งมา เพื่อให้
ราษฎรเลือกตั้งใหม่ ในส่วนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั้น ได้บัญญัติว่า
พระมหากษัตริยด์ ำ� รงอยูใ่ นฐานะอันเป็น ทีเ่ คารพสักการะ ผูใ้ ดจะละเมิด
มิได้
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อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่
พ.ศ. 2475 มาจนถึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญไทยมีทั้งสิ้น 20 ฉบับ
รัฐธรรมนู ญ ฉบั บ แรกของไทย มี ชื่ อ ว่ า “พระราชบั ญญัติ
ธรรมนู ญการปกครองแผ่ น ดิ น สยามชั่ ว คราว พุ ท ธศั ก ราช 2475”
จากนั้น ราชอาณาจักรไทย ก็ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาตามล�ำดับ
ดังนี้
1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว
พุทธศักราช 2475 (27 มิถุยายน – 10 ธันวาคม 2475)
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม (ไทย) พุทธศักราช
2475 (10 ธันวาคม 2475 – 9 พฤษภาคม 2489) ถูกยกเลิกเพราะล้า
สมัย
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 (9
พฤษภาคม 2489 – 8 พฤศจิกายน 2490) ถูกยกเลิกโดยคณะรัฐประหาร
4. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช 2490 รัฐธรรมนูญตุ่มแดง หรือ รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม (9
พฤศจิกายน 2490 – 23 มีนาคม 2492)
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 (23
มีนาคม 2492 – 29 พฤศิกายน 2494) ถูกยกเลิกโดยคณะรัฐประหาร
6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไข
เพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 (8 มีนาคม 2495 – 20 ตุลาคม 2501) ถูก
ยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ
7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 (28
มกราคม 2502 – 20 มิถุนายน 2511)
8. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2511
(20 มิถุนายน 2511 – 17 พฤศจิกายน 2514) ถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ
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9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515
(25 ธันวาคม 2515 – 7 ตุลาคม 2517)
10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
(7 ตุลาคม 2517 – 6 ตุลาคม 2519) ถูกยกเลิกโดยคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดิน
11. รั ฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจัก รไทย พุทธศัก ราช 2519
(22 ตุลาคม 2519 – 20 ตุลาคม 2520)
12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520
(9 พฤศจิกายน 2520 – 22 ธันวาคม 2521)
13. รั ฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจัก รไทย พุทธศัก ราช 2521
(22 ธันวาคม 2521 – 23 กุมภาพันธ์ 2534) ถูกยกเลิกโดยคณะ รสช.
14. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
(1 มีนาคม – 9 ตุลาคม 2534)
15. รั ฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจัก รไทย พุทธศัก ราช 2534
(9 ธันวาคม 2534 – 11 ตุลาคม 2540) ถูกยกเลิกหลังตรารัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน
16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับ
ประชาชน (11 ตุลาคม 2540 – 19 กันยายน 2549) ถูกยกเลิกโดยคณะ
คปค.
17. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)

พุทธศักราช 2549 (1 ตุลาคม 2549 – 24 สิงหาคม 2550)
18. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
(24 สิงหาคม 2550 – 22 กรกฎาคม 2557)
19. รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช 2557 (22 กรกฎาคม 2557-2560)
20.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 ซึ่งจัดร่างโดยคณะ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในระหว่าง พ.ศ. 2557–2560 ภายหลังการ
รัฐประหารในประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อ
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต
กรุงเทพมหานคร และมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ
รายละเอียดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นรูปหล่อลอยตัว ใช้เวลาในการ
ปลูกสร้าง 9 เดือน ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 250,000 บาท ประกอบด้วย
รูปเล่มรั ฐธรรมนู ญในสมุ ด ไทย ประดิ ษ ฐานบนพานแว่นฟ้า
สร้างด้วยทองแดง มีความสูง 3 เมตร หนัก 4 ตัน ตั้งบนฐานรูปทรง
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กลมด้านบนโค้งกลม ลานอนุสาวรีย์ยกสูงมีบันไดโดยรอบ รอบนอก
ลานอนุสาวรีย์มีครีบทรงแบน อยู่ 4 ทิศ ที่โคนครีบ มีภาพแกะสลักลาย
ปั้นนูน และมีรั้วเตี้ย ๆ กั้นโดยรอบลานอนุสาวรีย์ รั้วนี้ใช้ปืนใหญ่โบราณ
จ�ำนวน 75 กระบอก ฝังดินโผล่ท้ายกระบอกขึ้นมา เป็นเสา คล้องโซ่
เชื่อมต่อกัน
ครีบ 4 ด้าน สูงจากแท่นพื้น 24 เมตร มีรัศมียาว 24 เมตร
หมายถึง วันที่ 24 ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พานรัฐธรรมนูญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดป้อมกลางตัวอนุสาวรีย์ สูง 3
เมตร หมายถึง เดือน 3 หรือ เดือนมิถุนายน (ขณะนั้นนับเมษายนเป็น
เดือนแรกของปี) ตรงกับเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัย
นั้น และหมายถึง อ�ำนาจอธิปไตยทั้ง 3 ภายใต้รัฐธรรมนูญ (นิติบัญญัติ
บริหาร และตุลาการ)
ปืนใหญ่จ�ำนวน 75 กระบอก (ปากกระบอกปืนฝังลงดิน)
โดยรอบฐานของอนุสาวรีย์ที่มีโซ่เหล็กร้อยไว้ หมายถึงปีที่ท�ำการ
เปลี่ ย นแปลงการปกครอง เลข 75 เป็ น เลขท้ า ยสองหลั ก ของปี
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พ.ศ. 2475 ส่วนโซ่ที่ร้อยไว้ด้วยกันหมายถึงความสามัคคีพร้อมเพรียง
ของคณะปฏิวัติ
ลายปั้นนูนที่ฐานครีบทั้ง 4 เน้นถึงเรื่องราวการด�ำเนินงานของ
คณะราษฎรตอนที่นัดหมายและแยกย้ายกันก่อการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475
พระขรรค์ 6 เล่ ม ที่ ร ายล้ อ มรอบป้ อ มกลางตัวอนุส าวรีย์
หมายถึง หลัก 6 ประการของคณะราษฎร

ที่มา :
http://www.lib.ru.ac.th
https://www.tkpark.or.th
https://lifestyle.campus-star.com
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บรรณาธิการบริหาร
นายกรีชา เกิดศรีพันธ์ุ
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางปุณณภา ตอสุวพรรณ
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
นางสาวนัยรัตน์ พงศ์ศักดินนท์

