สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10

“...การทำ�ความดีนั้น   โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้อง
การของมนุษย์  จงึ ทำ�ได้ยาก  และเห็นผลช้า  แต่กจ็ �ำ เป็นต้องทำ�  เพราะหาไม่  ความชัว่   ซง่ึ ทำ�
ได้ง่าย  จะเข้ามาแทนที่  แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว.  ตำ�รวจแต่ละ         
คนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำ�ลัง   ที่จะสร้างเสริมและสั่งสมรักษาความดีให้
สมบูรณ์อยู่เสมอ. และสำ�คัญที่สุด จะต้องกระทำ�ดังนี้ให้พร้อมทั่วกันทุกฝ่ายทุกคน               
ด้วย  จึงจะบังเกิดประสิทธิผล  ช่วยให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยและเป็นปรกติสุขมั่น
คงได้.   ตรงข้าม   ถ้าปฏิบัติไม่พร้อมเพรียงกัน   หรือพากันละเลยไม่รักษาความดีแล้ว             
ความยุ่งยากระส่ำ�ระสายก็จะมีตามมา.   จึงใคร่ขอให้นายตำ�รวจทุกคนนำ�ไปคิดพิจารณา           
ให้เห็นถ่องแท้   เพื่อจักได้ประพฤติปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าที่ให้ถูก   ให้สมควร   และให้เป็น      
กำ�ลังสร้างสรรค์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงได้ตลอดไป....”
พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร
แก่ว่าที่ร้อยตำ�รวจตรีฯ รร.นายร้อยตำ�รวจฯ
วันจันทร์ 10 มีนาคม 2529

วิสัยทัศน์

(Vision)

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

พันธกิจ (Mission)
1. อำ�นวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
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. พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออำ�นวยความสะดวกทางการค้า
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

				
					

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์
บรรณาธิการบริหาร
นางปุณณภา ตอสุวพรรณ
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวกิตติมา ภาษีทวีเกียรติ
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
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Editor's Letter

สวัสดีท่านผู้อ่านทุก ท่ า นครั บ ในเดื อ นธั น วาคม 2559 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตอบรับค�ำกราบบังคมทูลของประธานรัฐสภาเสด็จขึ้นครองราชย์ เป็น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 จากนั้น ส�ำนักพระราชวัง ประกาศ
พระนามใหม่ ว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” และให้
ขนานนามพระองค์ นับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป สร้างความปลาบปลื้มปีติยินดี
แก่พสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมแซ่ซ้องถวายพระพรชัยมงคลแด่ รัชกาลที่ 10 “ขอพระองค์
ทรงพระเจริญ”
กิจกรรมทีน่ า่ สนใจในเดือนนี้ ได้แก่ อธิบดีกรมศุลกากรให้การต้อนรับอธิบดีกรมศุลกากรภูฏาน
เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ารกิจต่าง ๆ ด้านศุลกากร เมือ่ วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ด้านงานตลาดคลองผดุง
กรุงเกษมทีท่ ำ� เนียบรัฐบาล มาถึงล�ำดับกระทรวงการคลังต้องไปแสดงสินค้า งานนีก้ รมศุลกากรเป็น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้รว่ มจ�ำหน่ายจักรยานมือสอง ตัง้ แต่วนั ที่ 12 ธันวาคม 2559
ถึง 16 ธันวาคม 2559 เรียกได้ว่าขายดีจนหมดทุกวันเลยทีเดียว ต่อด้วยประเด็นร้อน เรื่อง
การน�ำเข้ารถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (เอ็นจีวี) อธิบดีกรมศุลกากรได้แถลงข่าว
ชี้แจงสื่อมวลชนถึงเรื่องต่างๆ ไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ผ่อนคลายจากเรื่องงานมาออก
ก�ำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีกนั ท่านอธิบดีกรมศุลกากรน�ำออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ
เป็นแม่ไม้มวยไทย เมือ่ เวลา 16.00 น. ของวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ได้อาจารย์ดมี าสอนเตะต่อย
พร้อมให้ความรู้ป้องกันตัว แถมยืดเส้นยืดสายอีกด้วย ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ติดตามได้ใน
คอลัมน์ Customs Shutter อีกมากมายครับ
ส�ำหรับภารกิจปกป้องสังคมของเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร อาทิ กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุม
สินค้าละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) และเนื้อกระบือสดแช่แข็ง ลักลอบ-หลีกเลี่ยง
ศุลกากร มูลค่ากว่า 45 ล้านบาท นอกจากนี้ กรมฯ ได้แถลงข่าวจับกุมสินค้าต้องก�ำกัดประเภท
ยาไวอากร้า และบุหรีต่ า่ งประเทศ ลักลอบ-หลีกเลีย่ งศุลกากร รวมมูลค่าของกลางกว่า 130 ล้านบาท
มีผลงานการจับกุมอื่นๆ อีกในคอลัมน์ Customs Protection ครับ
สุดท้ายนี้ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ ผมขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย
ร่วมฉลองปีใหม่กับครอบครัวและเพื่อนๆ อย่างมีความสุขครับ

CONTENT
ฉบับนี้มีอะไร

22

ในหลวงรัชกาลที่ 10

ทรงตอบรับเสด็จขึน้ ทรงราชย์ สนองพระราชปณิธาน และประโยชน์ของ
ชาวไทยทัง้ ปวง
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตอบรับคำ�
กราบบังคมทูลของประธานรัฐสภาเสด็จขึน้ ทรงราชย์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 10 เพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ชาวไทยทัง้ ปวง
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Customs Update

โครงการศุลกากรคุณธรรมประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
"... นโยบายทีช่ ดั เจนในการบริหารงานกรมศุลกากรด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต มีคณ
ุ ธรรม โปร่งใส พร้อมรับผิด และส่งเสริมให้มกี ารเสริมสร้างมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าทีก่ รมศุลกากร...”
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Customs Snap Shot

หลากหลายกิจกรรม.. ทเ่ี กิดขึน้ ในเดือนธันวาคม 2559
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Customs News

ภารกิจปกป้องสังคม.. .
มาดูผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรทั่วทั้งประเทศในภารกิจปกป้องสังคม

18

Customs Knowledge

โครงการพันธมิตรศุลกากร : มาตรการหลักเพือ่ ก้าวสู่ Customs 4.0
เพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างภาคเอกชนกับกรมศุลกากร เพื่อให้
คำ�แนะนำ�ติดต่อ ประสานงาน แก้ไขปัญหาและสร้างความชัดเจน ลดข้อโต้แย้ง
ที่จะเกิดขึ้น
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เรื่อง : กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการศุลกากรคุณธรรม
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
“...นโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงานกรมศุลกากรด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรม โปร่งใส พร้อมรับผิด และส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร...”
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” กำ�หนดเป้าหมายประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ
จากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มี
นโยบายส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นกระทรวงแห่งคุณธรรม
โดยมีเป้าหมายให้กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงที่ปลอดจากการทุจริต
และได้ดำ�เนินโครงการ “กระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทจุ ริต”
เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต คำ�นึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
ทั้งนี้ ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน
และปราบปรามปัญหาการทุ จ ริ ต ระหว่ า งทุ ก ส่ วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง กับสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่ ง ชาติ (ป.ป.ช.) สำ�นั ก งานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย) เพื่อส่งเสริ ม ความร่ ว มมื อ ในการป้ อ งกันและต่อต้าน
การทุ จ ริ ต ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต และนโยบายรัฐบาล และเพือ่ ให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดิน
ทีม่ ธี รรมาภิบาล ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชันในประเทศ
รวมทั้ ง ประสานความร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบการดำ�เนิ น งานเพื่ อ
ป้องกันการทุจริต และร่วมเสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ ค ่ า นิ ย มในความซื ่ อสัตย์
สุจริต อันจะส่งผลต่อการลดปัญหาการทุจริตของประเทศ ให้น้อยลง
และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน นอกจากนี้ กระทรวง
การคลัง ยังได้มอบหมายให้ กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานนำ�ร่อง “ศุลกากร
คุณธรรม” ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็นต้นแบบของการสร้างหน่วยงานทีม่ คี วามโปร่งใส
และไร้ทุจริตในการปฏิบัติงาน
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นายกุลิ ศ สมบั ต ิ ศ ิ ร ิ อธิ บดี ก รมศุ ล กากร มี เจตจำ�นงแน่วแน่
และนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงานกรมศุลกากรด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส พร้อมรับผิด และส่งเสริมให้มีการเสริมสร้าง
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถือเป็นปีแห่งการปฏิรปู กรมศุลกากร
ไปสู่ “องค์กรศุลกากรคุณธรรม: โปร่งใส ไร้ทุจริต” อธิบดีจึงมีดำ�ริ
ให้บรรจุ “โครงการศุลกากรคุณธรรม” ไว้เป็นโครงการหนึ่งในแผน
ปฏิบัติราชการกรมศุลกากร ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ศุลกากรทุกคนในทุกระดับ เสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รักษาวินัยและความถูกต้อง ยกระดับการยอมรับ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม และเพื่อปฏิรูปกรมศุลกากร
ให้เป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล
“โครงการศุลกากรคุณธรรม” ได้นำ�แนวทางการสร้างองค์กร
คุณธรรมของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มา
เป็นต้นแบบในการดำ�เนินการ ซึ่งการดำ�เนินการแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน
ได้แก่
1. เจ้าหน้าที่ทุกคนจะตกลงใจร่วมกันสร้างองค์กรให้เป็นองค์กร
คุณธรรม
2. ระดมความคิดเพือ่ ค้นหาพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
3. กำ�หนดคุณธรรมหลักหรืออัตลักษณ์เชิงคุณธรรม 3 ประการ
ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขหรือลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และเพิ่มหรือ
สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้
4. แปลงคุณธรรมหลักหรืออัตลักษณ์เชิงคุณธรรมเป็นจริยปฏิบตั ิ
หรือแนวปฏิบัติ
5. กำ�หนดวงรอบปฏิบัติ และประเมินพฤติกรรม โดยหาข้อมูล
เปรียบเทียบว่าพฤติกรรม ไม่พึงประสงค์ลดลงหรือไม่อย่างไร และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือไม่ มีผลข้างเคียงเป็น
อย่างไร
6. เริ่มวงรอบใหม่ โดยดำ�เนินการตามขั้นตอนที่ 1.1 – 1.5

(ทัง้ นี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี มูลนิธยิ วุ สถิรคุณ ทางเว็บไซต์:
vyouth.org)
“โครงการศุลกากรคุณธรรม” ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กำ�หนดวิธดี ำ�เนินการออกเป็น 12 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การแต่งตัง้ คณะทำ�งานศึกษาและประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำ�เนินงานของกรมศุลกากร (Integrity and Transparency
Assessment – ITA)
2. การอนุมัติดำ�เนินโครงการศุลกากรคุณธรรม
3. ผู้บริหารและหัวหน้าส่ว นราชการประกาศเจตจำ�นงมุ่งมั่น
สร้างองค์กรศุลกากรคุณธรรม
4. หัวหน้าส่วนราชการระดับสำ�นัก สำ�นักงาน กลุ่ม หรือด่าน
ศุลกากร ชี ้ แจงทำ�ความเข้าใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุก คน ทุ ก ระดับ
เห็นพ้องต้องกันว่าจะร่วมมือร่วมใจกันทำ�องค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม
5. ทุกส่วนราชการให้เจ้าหน้าที่ระดมความคิดเพื่อค้นหาพฤติกรรม
ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์และพึงประสงค์ในหน่วยงานของตน และร่วมกันกำ�หนด
คุณธรรมหลักหรืออัตลักษณ์เชิงคุณธรรม 3 ประการ ซึ่งเชื่อว่าจะ
สามารถแก้ไขหรือลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และเพิ่มหรือสนับสนุน
ให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้
6. ทุกส่วนราชการกำ�หนดจริยปฏิบัติภายใต้คุณธรรมหลักหรือ
อัตลักษณ์เชิงคุณธรรม 3 ประการ เพื่อการลด ละ เลิก พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์

7. ทุกส่วนราชการกำ�หนดวิธีการประเมินและตัวชีว้ ดั ทีส่ ามารถ
บ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
8. ทุกส่วนราชการส่งผลการดำ�เนิ น การให้คณะทำ�งานศึกษา
และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของกรมศุลกากร
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) เพือ่ พิจารณาใน
ภาพรวมของกรมศุลกากร
9. ทุกส่วนราชการติดตามประเมินผลเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานตาม
ตัวชี้วัดที่สามารถบ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีของเจ้าหน้าที่
ตามข้อ 7.
10. ส่วนราชการทีม่ คี วามพร้อมสามารถดำ�เนินการตามจริยปฏิบตั ิ
ภายใต้คณ
ุ ธรรมหลักหรืออัตลักษณ์เชิงคุณธรรมของหน่วยงานประกาศการ
เป็นหน่วยงานคุณธรรม
11. สร้างแนวร่วมภาคประชาสังคมในแต่ละพืน้ ที่ และในระดับกรม
เพื่อร่วมตรวจสอบสถานะของความเป็นองค์กรคุณธรรม
12. สรุปผล วิเคราะห์ และประเมินผลการดำ�เนินโครงการเสนอ
กรมฯ แล้วเริม่ ดำ�เนินโครงการตามแนวทางองค์กรคุณธรรมอย่างต่อเนือ่ งจน
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นจริยปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบตั งิ าน (Action Plan) โครงการศุลกากรคุณธรรม
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กำ�หนดกิจกรรมไว้ 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะทำ�งานศึกษาและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของกรมศุลกากร (Integrity and
Transparency Assessment – ITA) และขออนุมัติดำ�เนินโครงการศุลกากรคุณธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สบท.

2. ประกาศเจตจำ�นงมุ่งมั่นสร้างองค์กรศุลกากรคุณธรรมและชี้แจงทำ�ความเข้าใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าจะ
ร่วมมือร่วมใจกันทำ�องค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม

ผู้บริหาร /
ทุกส่วนราชการ

3. ทุกส่วนราชการ
- ระดมความคิดเพื่อค้นหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และพึงประสงค์ในหน่วยงานของตน
- ร่วมกันกำ�หนดคุณธรรมหลักหรืออัตลักษณ์เชิงคุณธรรม 3 ประการ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขหรือลดพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ และเพิ่มหรือสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้
- ร่วมกันกำ�หนดจริยปฏิบัติภายใต้คุณธรรมหลักหรืออัตลักษณ์เชิงคุณธรรม 3 ประการ เพื่อการลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์
- ร่วมกันกำ�หนดวิธีการประเมินและตัวชี้วัดที่สามารถบ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- ส่งผลการดำ�เนินการให้คณะทำ�งาน ITA เพื่อพิจารณาในภาพรวมของกรมศุลกากร

ทุกส่วนราชการ

4. ทุกส่วนราชการ
- ติดตามประเมินผลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานกำ�หนด
- ส่วนราชการที่มีความพร้อมประกาศการเป็นหน่วยงานคุณธรรม
- สร้างแนวร่วมภาคประชาสังคมในแต่ละพื้นที่และในระดับกรม เพื่อร่วมตรวจสอบสถานะของความเป็นองค์กรคุณธรรม

ทุกส่วนราชการ

5. สรุปผล วิเคราะห์ และประเมินผลการดำ�เนินโครงการเสนอกรมฯ

สบท.
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ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการดำ�เนินการ “โครงการศุลกากร
คุณธรรม” คือ
1. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมศุลกากร
ปฏิบตั ติ นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ
กรมศุลกากร และปฏิบตั ติ ามมาตรฐานประมวลระเบียบปฏิบตั ดิ า้ นความ
โปร่งใสขององค์การศุลกากรโลกอย่างสม่�ำ เสมอ
2. ลดเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับความประพฤติ และการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าทีก่ รมศุลกากร
3. ภาพลักษณ์ของกรมศุลกากรดีขน้ึ ได้รบั การยอมรับและชืน่ ชม
จากภาคประชาสังคม
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมโปรดติดต่อ
ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม กลุม่ คุม้ ครองและส่งเสริมจริยธรรม
สำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2667 7788,
02667 6890, 0 2667 6892
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งานสัมมนานายด่านและผู้บริหารกรมศุลกากร
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานเปิดการสัมมนานายด่านและผู้บริหารกรมศุลกากร ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเชอราตัน
หัวหิน รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

ศุลกากรไทยให้การต้อนรับศุลกากรภูฏาน
เมือ่ วันที่ 10 ธันวาคม 2559 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ศุลกากรไทย ให้การต้อนรับ
Mr. Yonten Namgyel Director-General of Bhutan Customs
พร้อมคณะศุล กากรภู ฏ าน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้าน
การทำ�งานของร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shop) ณ สำ�นักงาน
ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

10 Customs Snap Shot
กรมศุลกากร จำ�หน่ายจักรยานมือสอง
ในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2559 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เยีย่ มบูทกรมศุลกากร จำ�หน่ายจักรยานมือสองในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
โดยมีนายกฤติพรรธน์ สิงห์อบุ ลปิตกิ ลุ ผอ.ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากร
แม่สอดและเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรให้การต้อนรับ ซึ่งกรมศุลกากรได้นำ�
จักรยานมือสองมาจำ�หน่ายให้ประชาชน และได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมาก

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดตัง้ หน่วยงานบริหารจัดการและ
พัฒนาระบบเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2559 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดตัง้ หน่วยงานบริหารจัดการ
และพัฒนาระบบเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (NSW)
ครัง้ ที่ 4-4/2559 ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร

กรมศุลกากรแถลงข่าวกรณีการนำ�เข้ารถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชือ้ เพลิง (เอ็นจีว)ี
เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2559 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
แถลงข่าวกรณีการนำ�เข้ารถโดยสารทีใ่ ช้กา๊ ซธรรมชาติเป็นเชือ้ เพลิง (เอ็นจีว)ี
เพือ่ ชีแ้ จงข้อเท็จจริงเพิม่ เติม ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร ชัน้ 2 อาคาร 1
กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพมหานคร

การประชุมโครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)
เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2559 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
และคณะ เข้าพบ Judy Benn the Executive Director of AMCHAM
ตามโครงการ “พันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)” เพื่อหารือ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารของกรมศุลกากรและ
ผู้บริหารของภาคเอกชน เพื่อให้คำ�แนะนำ�แก้ไขปัญหาและลดข้อโต้แย้ง
ต่างๆ รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของกรมศุลกากร
ตามโครงการองค์กรคุณธรรม ณ หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

การดำ�เนินการกับของที่เก็บในเขตปลอดอากรและ
เขตประกอบการเสรี
เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานการประชุม เรือ่ ง การดำ�เนินการกับของทีเ่ ก็บในเขตปลอดอากร
และเขตประกอบการเสรี ตามคำ�สง่ ั คสช. ที่ 51/2559 ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์
ชัน้ 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร

การประชุมคณะทำ�งานเพื่อจัดประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร เป็นประธานการประชุม
คณะทำ�งานเพือ่ จัดประกวดภาพยนตร์สน้ั ครัง้ ที่ 6/2559 ณ ห้องประชุม 7
ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร
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โครงการ การส่งเสริมการออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานในโครงการ การส่ ง เสริ ม การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
ตามนโยบายของนายกรั ฐ มนตรี ที ่ ใ ห้ ท ุ ก หน่วยงานจัดกิจกรรมออก
กำ�ลังกายทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป เป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีการออกกำ�ลังกาย เพือ่ สุขภาพทีแ่ ข็งแรง ณ ลานเอนกประสงค์
หน้าโรงอาหาร 130 ปี กรมศุลกากร คลองเตย

การประชุมโครงการพันธมิตรศุลกากร
เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานการประชุม โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances
: CA) ณ ห้องประชุมสำ�นักบริหารกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร

ส่งคืนรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมมาจากประเทศมาเลเซีย
เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานส่งคืนรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมมาจากประเทศมาเลเซียแก่
สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำ�ประเทศไทย โดย Mr.Ramley
Mohamed อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำ�
ประเทศไทย เป็นผู้รับมอบรถยนต์ของกลาง ณ ลานน้ำ�พุหน้าอาคาร 1
กรมศุลกากร

โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)
เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
และคณะ เข้าพบ นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะที่ปรึกษาฝ่าย
จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) ตามโครงการ “พันธมิตร
ศุลกากร (Customs Alliances)” เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้บริหารของกรมศุลกากรและผู้บริหารของภาคเอกชน เพื่อให้
คำ�แนะนำ�แก้ไขปัญหาและลดข้อโต้แย้งต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความโปร่งใส
ในการดำ�เนินงานของกรมศุลกากรตามโครงการองค์กรคุณธรรม ณ อาคาร
เอสซีจี 100 ปี บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)

โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1/2560
เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานในพิธปี ดิ โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (New-Entry
Customs Officers) รุน่ ที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ชน้ั 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
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พิธีลงนามความตกลงยอมรับร่วมกันตามโครงการผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเออีโอระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรเกาหลี
เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2559 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานพิธลี งนามความตกลงยอมรับร่วมกันตามโครงการผูป้ ระกอบการ
ระดั บ มาตรฐานเออี โ อระหว่ า งศุ ล กากรไทยและศุ ล กากรเกาหลี
(Signing Ceremony of the Authorized Economic Operators and
Mutual Recognition Arrangement between the Thai Customs
Department and the Korea Customs Service: AEO MRA) โดยมี
Mr. Chun Hong-Uk, the Commissioner of Korea Customs Service
เป็นผูแ้ ทน ณ ห้องประชุม 3 ชัน้ 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร พร้อมหารือร่วมกัน
ในประเด็น FTA Implementation Cooperation และประเด็น Korean
Companies’ Business Expansion to Thailand ณ ห้องอนุมานราชธน
ชัน้ 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร
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ด่านศุลกากรสตูลจับกุมมะพร้าวปอกเปลือกลักลอบ
มูลค่าประมาณ 1,200,000 บาท
ตามนโยบายของนายกุ ล ิ ศ สมบั ต ิ ศ ิ ร ิ อธิ บ ดี ก รมศุลกากร
นายชูชยั อุดมโภชน์ ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
และนายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานศุลกากรภาคที่ 4
ให้เข้มงวดปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรสินค้าประเภทพืชเกษตร
เหล้า บุหรี่ และน้ำ�มันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ โดยให้มีการปราบปราม
อย่างต่อเนื่อง
นายสมชัย เศรษฐวัฒนากุล นายด่านศุลกากรสตูล ได้จัดชุด
เจ้าหน้าที่ออกหาข่าวและตรวจตามจุดต่าง ๆ ทั้งทางบกและทางทะเล
เส้นทางต่อเนื่องจากพรมแดนประเทศข้างเคียงอย่างสม่ำ�เสมอ โดยเมื่อ
วันที19
่ ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ได้มอบหมายให้นายชิตชัย มงคลบรรจง
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 สั่งการให้ นายจักรธร จิตวิริยาวัฒน์
นั กวิ ช าการศุ ล กากรปฏิ บัต ิก าร และพวก นำ�เรือเร็ว ศุลกากร 377
ออกตรวจตราในทะเลชายฝั่งอำ�เภอเมืองสตูล ตามที่ได้รับแจ้งเบาะแส

จากการข่าว จนกระทั่งเวลาประมาณ 15.00 น. ได้พบเรือ KM. USAHA
BERSAMA สัญชาติ อ ิ น โดนีเชีย จอดลอยลำ�บริเวณชายฝัง่ ตำ�บลเจ๊ะบิลงั
พิกัด N 6 องศา 35 ลิปดา .147 ฟิลิปดา E 99 องศา 57 ลิปดา .478 ฟิลิปดา
อ.เมือง จ.สตูล จึงเข้าไปแสดงตัวเพื่อตรวจค้น ผลปรากฏพบมะพร้าว
ปอกเปลือกจำ�นวนมากบรรทุกอยูใ่ นระวางเรือ น้�ำ หนักประมาณ 120 ตัน
เจ้าหน้าที่ได้สอบถามคนเรือได้ความว่า เรือรับจ้างบรรทุกมะพร้าวปอก
เปลือกเดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับคำ�สั่งจากผู้ซื้อไห้มา
รอถ่ายที่บริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้ทราบว่าการกระทำ�ดังกล่าว
เป็นความผิดฐานลักลอบนำ�เข้าสินค้าต้องกำ�กัดเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469
จึงควบคุมคนเรือทั้งหมด 6 คน และของกลางมะพร้าวปอกเปลือก
มูลค่าประมาณ 1,200,000 บาท นำ�ส่งด่านศุลกากรสตูล เพื่อดำ�เนิน
การตามกฎหมายต่อไป
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กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมสินค้าละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
(IPR) และเนื้อกระบือสดแช่แข็ง ลักลอบ-หลีกเลี่ยงศุลกากร
มูลค่ากว่า 45 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้า
ส่วนของกลาง กรมศุลกากร นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร
แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมสินค้าลักลอบ-หลีกเลี่ยงหนีศุลกากร มูลค่า
ของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 45 ล้านบาท ตามที่กรมศุลกากรได้มุ่งเน้น
นโยบายสำ�คัญในการเร่งรัดปราบปรามสินค้าลักลอบ หลีกเลี่ยงอากร
ข้อห้าม ข้อกำ�กัด เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขจัดอิทธิพลกลุ่มขบวนการลักลอบค้าของเถื่อน
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร จึงได้อนุมัติแผนปฏิบัติ
การพิเศษกรมศุลกากรประจำ�ปีงบประมาณ 2560 เพือ่ สกัดกัน้ และปราบ
ปรามการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับสินค้าเกษตร เนื้อและเครื่องในสัตว์
ตลอดจนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่และ
ตรุษจีน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 และได้
สั่งการให้นายไพศาล ชื่นจิตร รองอธิบดี รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร มอบหมายให้นายวรวุฒิ วิบลู ย์ศริ ชิ ยั
ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักสืบสวนและปราบปราม เข้มงวดเป็นพิเศษในการสกัดกัน้
ป้องกันและปราบปราม ซึง่ ภายใน 15 วัน (ตัง้ แต่ วันที่ 1- 15 ธันวาคม 2559)
สามารถจับกุมสินค้าทีม่ คี วามผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
เนื้อกระบือแช่แข็ง ลักลอบหนีศุลกากร จำ�นวน 800 กล่อง
น้ำ�หนักประมาณ 16,000 กิโลกรัม มีเมืองกำ�เนิดต่างประเทศ มูลค่า
ประมาณ 1,600,000 บาท ซึ่งเป็นของต้องได้รับอนุญาตนำ�เข้าตาม
พระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กรณีจงึ เป็นความผิดตามกฎหมาย
ศุลกากรฐานลักลอบหนีศุลกากร ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ.2469
สินค้าละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาลักลอบหนีศุลกากร
อาทิ เสื้อยืดบุรุษ-สตรี นาฬิกาข้อมือ แว่นตา กระเป๋าถือสตรี รองเท้า
กีฬา เสื้อกีฬา ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน อาทิ Adidas , Nike , Puma , Chanel ,
Gucci, Disney, Hello Kitty จำ�นวน 129 รายการ มูลค่าประมาณ
30 ล้านบาท
และสินค้าละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาหลีกเลี่ยงศุลกากร
ซึ่งสำ�แดงชนิดสินค้าเป็นเสื้อผ้าและอื่น ๆ ประเทศกำ�เนิด CHINA
จำ�นวนกว่า 100 รายการ อาทิ นาฬิกาข้อมือ แว่นตา กระเป๋าถือสตรี
เสื้อยืดบุรุษ สตรี เครื่องประดับ น้ำ�หอม เครื่องสำ�อาง โทรศัพท์มือถือ
อาทิ Adidas, Christian Dior, Lancome , Gucci , Bao Bao , Ripcurl ,
Chanel , Davidoff , Ray ban,Michael Kors จำ�นวนกว่า 300 PACKS
มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ทัง้ นี้ กรณีดงั กล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากร
ฐานสำ�แดงชนิด ปริมาณสินค้า พิกัดอัตราอากร และรายละเอียดสินค้า
เป็นเท็จเพือ่ หลีกเลีย่ งข้อห้ามข้อกำ�กัดทำ�ให้อากรขาดอันเป็นความผิดตาม
มาตรา 99, 27 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 ประกอบกับ
มาตรา 16, 17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482
มาตรา 108-110 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ประกอบกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติเครื่องสำ�อาง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติปราบปราม
การทำ�ให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พ.ศ. 2471 และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้นำ�ของกลางดังกล่าวส่งกรมศุลกากรเพื่อดำ�เนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป
อนึ่ง สำ�หรับกรณีเนื้อกระบือ กรมศุลกากรได้นำ�ตัวอย่างให้
กรมปศุสัตว์ตรวจวิเคราะห์และได้รับผลการแจ้งว่า เนื้อกระบือแช่แข็ง
ดั ง กล่ า วมี เชื้ อ โรคปนเปื้ อ นต้ อ งนำ�ไปทำ�ลายเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การแพร่
ระบาดของเชื้อโรคและเป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของประชาชน สำ�หรับ
กรณีของสินค้าละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ผู้จับกุมได้ประสาน
เจ้าของสิทธิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดำ�เนินการตรวจสอบและ
ดำ�เนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ กรมศุลกากรมีสถิติการจับกุมเนื้อ
กระบือตั้งแต่เดือน ม.ค. - พ.ย. 59 จับกุม 93 ราย น้ำ�หนัก 679,003 กิโลกรัม
รวมมูลค่า 37,438,167 บาท สำ�หรับสินค้า IPR ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ต.ค. 59
จับกุม 684 ราย ปริมาณ 1,137,035 ชิ้น/อัน มูลค่า 82,401,559 บาท
กรมศุลกากรยังคงการปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมสินค้าลักลอบหลีกเลี่ยง
ตามพระราชบัญญัติศุลกากรอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นตามนโยบาย
ของกรมศุลกากร และยังเป็นการให้ความคุม้ ครองกับกลุม่ ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ที่สุจริตและประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมสินค้าต้องกำ�กัดประเภทยาไวอากร้า
และบุหรี่ต่างประเทศ ลักลอบ-หลีกเลี่ยงศุลกากร
รวมมูลค่าของกลางกว่า 130 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ สนามฟุตซอล กรมศุลกากร
นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมสินค้า
ต้องกำ�กัดประเภทยาไวอากร้าและบุหรีต่ า่ งประเทศ ลักลอบ-หลีกเลีย่ งหนี
ศุลกากร รวมมูลค่าของกลางทัง้ สิน้ กว่า 130 ล้านบาท ตามทีก่ รมศุลกากร
ได้มงุ่ เน้นนโยบายสำ�คัญในการเร่งรัดปราบปรามสินค้าลักลอบ หลีกเลีย่ ง
อากร ข้อห้าม ข้อกำ�กัด เพือ่ ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้อง
สังคม และสิง่ แวดล้อม นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร จึงได้สง่ั การ
และมอบหมายให้นายณัฐวุฒิ สระฏัน หัวหน้าหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษ
กรมศุลกากร (นปพ.) นำ�กำ�ลังเจ้าหน้าทีเ่ ข้มงวดเป็นพิเศษในการสกัดกัน้
ป้องกันและปราบปราม ซึง่ สามารถจับกุมสินค้าทีม่ คี วามผิดตามกฎหมาย
ศุลกากรและกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1. ยาไวอากร้า เจ้าหน้าที ่ ห น่ ว ยปฏิ บ ั ต ิ ก ารพิเศษ (นปพ.) ได้
ดำ�เนินการตรวจสอบตามใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ A019-05912-05055
ซึง่ สำ�แดงชนิดสินค้าเป็นกลองชุด (Musical Instrument:Drum sets)
น้�ำ หนักรวม 3 ตัน จำ�นวน 82 ชิน้ โดยแอบอ้างสวมชือ่ บริษทั ในการนำ�เข้า
สินค้าดังกล่าวผลิตจากประเทศอินเดีย ส่งมาทางเครือ่ งบินไปยังประเทศ
สิงคโปร์ซง่ึ เป็นจุดพักสินค้าและส่งต่อมาทางเรื อยั ง ประเทศไทย ผลการ
ตรวจสอบพบของกลางเป็นยาเพิม่ สมรรถภาพทางเพศ ยีห่ อ้ Kamagra
และ Apcalis ทัง้ ชนิดเม็ด ซองและเจล รวมจำ�นวนกว่า 2 ล้านชิน้
รวมมูลค่ากว่า 120 ล้านบาท กรณีเป็นความผิดฐานนำ�เข้าสินค้าต้องกำ�กัด
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ ม ี ใ บอนุ ญ าต ซึ ่ ง สิ น ค้ า ดั ง กล่าวจะต้อง
มีการขอใบอนุญาตก่อนการนำ�เข้าจากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา

และเป็นการสำ�แดงชนิด ปริมาณ/จำ�นวน และน้�ำ หนักเป็นเท็จ อันเป็น
ความผิดตาม มาตรา 99, 27 แห่งพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ.2496
ประกอบกับมาตรา 16, 17 แห่งพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2482 และนำ�ของกลางส่งกรมศุลกากรเพือ่ ดำ�เนินการตามกฎหมายต่อไป
2. บุหรี่ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.)
นำ�กำ�ลั ง สกั ด กั้ น ขบวนการลั ก ลอบขนบุ ห รี่ เ ถื่ อ นซึ่ ง มี เ มื อ งกำ�เนิ ด
ต่ า งประเทศลั ก ลอบนำ�เข้ า มาในราชอาณาจั ก รโดยไม่ มี ห ลั ก ฐาน
การชำ�ระค่าภาษีทั้งศุลกากรและสรรพสามิต รวมจำ�นวน 632 ลัง หรือ
6,320,000 มวน รวมมูลค่ากว่า 12,000,000 บาท อันเป็นความผิดตาม
มาตรา 27, 27 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 ประกอบ
กับมาตรา 16, 17 แห่งพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482
และนำ�ของกลางส่งกรมศุลกากรเพื่อดำ�เนินการตามกฎหมายต่อไป
สำ�หรับบุหรีด่ งั กล่าวเป็นบุหรีเ่ ถือ่ นลักลอบทีม่ แี สตมป์ สืบพบว่านำ�แสตมป์
ไปติดที่ประเทศผู้ผลิต (จีน) และนำ�เข้ามาโดยไม่ได้ชำ�ระค่าภาษีศุลกากร
และค่าอากรแสตมป์ของสรรพสามิต ซึ่งหากไม่มกี ารตรวจสอบโดยละเอียด
และไม่ได้ถูกจับกุมจะสามารถนำ�ไปวางจำ�หน่ายในท้องตลาดได้ทันที
อนึ่ง กรมศุ ล กากรจะเข้ ม งวดในการปฏิบัติการตรวจค้นจับกุม
สินค้าลักลอบหลีกเลี่ยงตามพระราชบัญญัติศุลกากรและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยดำ�เนินการตามนโยบายของอธิบดีที่เน้นย้ำ�
ให้ดำ�เนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อเป็นการให้
ความคุ้มครองกับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่สุจริตและประกอบอาชีพอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย
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เรื่อง : กิตติมา ภาษีทวีเกียรติ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อสารองค์กร กรมศุลกากร

โครงการพันธมิตรศุลกากร
มาตรการหลักเพื่อก้าวสู่ Customs 4.0

ปัจจุบันกรมศุลกากรกำ�ลังดำ�เนินการปฏิรูปกระบวนการทำ�งาน
ด้านศุลกากรให้มคี วามคล่องตัว โปร่งใส และเป็นธรรม เพือ่ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานศุลกากรโลก แล้วก้าวเข้าสู่ Customs 4.0 โดยใช้ 12 มาตรการ
สำ�คัญมาเป็นปัจจัยหลักในการดำ�เนินงาน กรมศุลกากรตระหนักดีวา่ ใน
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรมศุลกากรกับภาคเอกชนทีป่ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับ
การนำ�เข้า-ส่ งออก ถื อเป็ น กลุม่ เป้าหมายหลักทีก่ รมศุลกากรจะต้องให้
ความสำ�คัญเป็นลำ�ดับแรก การสร้างกลไก การร่วมมือทีด่ ใี นการทำ�งาน
ระหว่างกรมศุลกากรกับภาคเอกชนจึงถือเป็นภารกิจหลักในการปฏิรูป
กระบวนการทำ�งานของกรมศุลกากร กรมศุลกากรจึงได้จดั ทำ�โครงการ
“พันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)” ขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์
ที่จะเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างภาคเอกชนกับกรมศุลกากร เพื่อ
ให้คำ�แนะนำ�ติดต่อ ประสานงาน แก้ไขปัญหาและสร้างความชัดเจน
ลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งกรมศุลกากรได้ตั้งคณะทำ�งาน (Account
Officer Center) จากส่วนกลางทำ�หน้าที่ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญใน
แต่ละด้านของแต่ละพื้นที่ (Account Officer Local) เพื่อแก้ปัญหาให้
คำ�ปรึกษาอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำ�งาน ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ดำ�เนินพิธีการทางศุลกากร อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความ
โปร่งใสให้แก่ผู้ประกอบการสุจริต โดยโครงการนี้ในระยะแรกเริ่มนำ�ร่อง
สำ�หรับ 8 กลุ่มพิกัดสินค้าที่มีการนำ�เข้าและส่งออกที่พบปัญหามากสุด
ก่อน ได้แก่ รหัสพิกัดในหมวด 07 : สินค้าเกษตร , รหัสพิกัดในหมวด 30

: สินค้าเภสัชกรรม, รหัสพิกัดในหมวด 39 : สินค้าพลาสติก, รหัสพิกัด
ในหมวด 72 : สินค้าเหล็ก, รหัสพิกัดในหมวด 73 : สินค้าผลิตภัณฑ์
จากเหล็ก, รหัสพิกัดในหมวด 84 : สินค้าเครื่องจักร, รหัสพิกัดใน
หมวด 85 : สินค้าIT และรหัสพิกัดในหมวด 87 : สินค้ายานพาหนะ
โดยช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560
คณะทำ�งานพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances Team) นำ�โดย
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะหัวหน้าคณะทำ�งาน มี
แผนงานเดินสายเข้าพบกับภาคเอกชนและสมาคมธุรกิจการค้าต่าง ๆ
มากกว่า 15 แห่ง อาทิ หอการค้าอเมริกนั ในประเทศไทย หอการค้า - ออสเตรเลีย
หอการค้าไทย-จีน สมาคมชิปปิง้ แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมกลุม่ IT
สภาผู ้ ส ่ ง สิ น ค้ า ทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้า
ทางอากาศไทย สมาคมผู ้ ร ั บจั ด การขนส่ ง สิ น ค้ า ระหว่า งประเทศ
สมาคมผูน้ ำ�เข้าและส่งออกระดับมาตรฐาน เออีโอ หอการค้าจีน - ไทย
หอการค้าญีป่ น่ ุ - ไทย หอการค้าเกาหลี - ไทย สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
หอการค้านิวซีแลนด์- ไทยและบริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จำ�กัด(มหาชน)เป็นต้น
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ สร้างความความรับรู้เข้าใจ พร้อมหารือ
รับฟังปัญหา ความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม และร่วมกันแก้ไขปั ญ หา
สำ�หรั บ ภาคเอกชนที่สนใจ สามารถสมัครเป็นสมาชิกพันธมิตรศุลกากร
ได้โดยการลงทะเบียนผ่าน website: www.customs.go.th โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

CA

พันธมิตรศุลกากร

CUSTOMS ALLIANCES

โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)
ความเปนมาและ
หลักการ

กรมศุลกากร ตองการสรางความเปนธรรมโปรงใส และมีประสิทธิภาพ
ในการทำงาน โดยผานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ
พันธมิตร และจัดใหมชี อ งทางในการสือ่ สาร ประสานงาน แกไขปญหาใน
เรื่องที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของกรมศุลกากร

สิ่งที่สมาชิกจะไดรับ

1.สมาชิกจะมีเจาหนาที่ของกรมศุลกากร (Account Offﬁﬁicer) ทำหนาที่
ดูแลประสานงานใหมีการแกปญหาไดรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
2.ลดเวลา และคาใชจาย
3.สรางความโปรงใสรวมกัน

วิธีการสมัครสมาชิก

ลงทะเบียนผานwebsite : www.customs.go.th
โดยใชเลขประจำตัวผูเสียภาษีของบริษัท

Contact Point

คุณปกรณ 063-904-2492
คุณกิตติมา 063-904-2493
คุณธีร
063-904-2494
คุณดวงกมล 063-904-2518
e-mail: ca.teamcustomsth@gmail.com

website : www.customs.go.th
CustomsธันBul
letin
วาคม 2559
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CUSTOMS ALLIANCES
กรมศุลกากร
โปรงใส
ปฏิรูป

เปนธรรม

กระบวนการทำงาน

มีประสิทธิภาพ
ภาคเอกชน

กรมศุลกากร

ภาคเอกชน

เปาหมายหลัก

พันธมิตรศุลกากร

CA

แนะนำ/ติดตอ/
ประสานงาน
แกไขปญหา
ลดขอโตแยง
ลดเวลา

ลดคาใชจาย

มีเจาหนาที่ประสานงาน
แกไขปญหาไดรวดเร็ว

โปรงใส

“An excellent Customs service”
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73

84

85

87

เครื่อง
อุปกรณไฟฟา

AMCHAM

S.KOREA

AUSCHAM

TEBA

CHINA

สถาอุตสาหกรรม

EABC

สภาหอการคา
แหงประเทศไทย

JETRO

7 สมาคมเหล็ก

ศภ. 1-4

อื่นๆ

สทบ.
สทก.
สกท.
สสล.
สสภ.

AO

สสป.
สตอ.

สพก.
สมพ.
สกม.
สสอ.
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มิติใหม่กรมศุลกากร
Customs 4.0

2

1

ศุลกากร
คุณธรรม

NSW/ASW

เสริมสรางธรรมาภิบาลและภาพลักษณ
ขององคกร มุง เนนความโปรงใส

โครงการพันธมิตรศุลกากร

Customs Alliances

สรางความรวมมือกับผูม สี ว นไดสว นเสีย
รวมทำ รวมตรวจสอบ

เพิมประสิทธิภาพ

ในการอำนวยความสะดวกทางการคา

เพิมขีดความสามารถ

ทางการแขงขันของประเทศไทย

6

5

Pre-arrival
Processing
System

Advance
Ruling

พัฒนาการใหบริการวินจิ ฉัยดานพิกดั
ราคา และถินกำเนิดสินคาลวงหนา
(Advance Ruling)
แกประชาชนทีสะดวกรวดเร็วมากขึน

เพิมประสิทธิภาพการอำนวย
ความสะดวกทางการคา
และปรับปรุงพิธีการศุลกากร
ใหทันสมัยดวยระบบ
Pre-arrival Processing System

10

9

Voluntary
Audit
Program

ปรับเปลี่ยนกระบวน
การตรวจปล่อย
สินค้าขาเข้า

โครงการ
ตรวจสอบการเสียภาษีอากร
ใหผูประกอบการ

เพิมประสิทธิภาพ
การตรวจปลอยสินคาขาเขา
และลดการใชดุลยพินิจ
ของเจาหนาที

4

3

Mobile
App.

MRA of
AEOs

สรางความปลอดภัย
ในหวงโซอุปทาน
โดยแลกเปลียนสิทธิประโยชน
ของผูประกอบการระดับ
มาตรฐานเออีโอระหวางประเทศ

8

7

e–Lock

e–Payment

เพิมชองทางการชำระภาษี
ทีสะดวกรวดเร็วมากขึน

11

Eastern
Economic
Corridor

Mobile App. พิกดั ราคา IPR
พัฒนาชองทางการสืบคนขอมูล
ทีจำเปนตองานศุลกากร
ใหสะดวกมากขึน

Border
Town

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ดวยการปรับปรุงและพัฒนา

การใหสิทธิประโยชน
ทางภาษีอากร

ทางภาคตะวันออกและชายแดน

เพิมประสิทธิภาพ
การควบคุมทางศุลกากรดวย
ระบบ e-Lock มาใช
กับสินคาผานแดน

12

ASEAN
Gateway

สงเสริมการเชือมโยงทางการคา
ไทยสูอาเซียนดวยการพัฒนา
ระบบงานและพิธีการทาง
ศุลกากร

“ An excellent Customs service ”
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Contact Point

คุณปกรณ์ 063-904-2492 คุณกิตติมา 063-904-2493
คุณดวงกมล 063-904-2518
คุณธีร์ 063-904-2494

CA

CUSTOMS ALLIANCES
www.customs.go.th

CA พันธมิตรศุลกากร

CUSTOMS ALLIANCES

Register Click
ลงทะเบียน

“An excellent Customs service”

กรมศุลกากรมุง่ มัน่ พัฒนาบูรณาการการทำ�งานอย่างต่อเนือ่ งไม่หยุดยัง้ เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก อำ�นวยความสะดวกทางการค้า
ปกป้องสังคม ดังวิสยั ทัศน์กรมศุลกากรทีว่ า่ “องค์กรทีม่ งุ่ มัน่ ให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนของเศรษฐกิจไทยและเชือ่ มโยงการค้าโลก”
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี เลขาคณะทำ�งานฯ
นายปกรณ์ ตันมณีวฒ
ั นา
063-904-2492
น.ส.กิตติมา ภาษีทวีเกียรติ 063-904-2493
ดร.ธีร์ จิตรพิทกั ษ์เลิศ 		
063-904-2494
น.ส.ดวงกมล ขอพงษ์ไพบูลย์ 063-904-2519

CustomsธันBul
letin
วาคม 2559
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ทรงตอบรับ
คำ�กราบบังคมทูลของประธานรัฐสภาเสด็จขึ้นทรงราชย์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 10 เพือ่ สนองพระราชปณิธาน และเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนชาว
ไทยทัง้ ปวง
เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 19.16 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
พระราชทานวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ผูส้ ำ�เร็จราชการแทนพระองค์
นายพรเพชร วิ ช ิ ต ชลชัย ประธานสภานิ ต ิ บัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล
ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
โอกาสนี้ นายพรเพชร วิ ช ิ ต ชลชั ย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กราบบังคับทูลเชิญองค์ ร ั ช ทายาท เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
สืบราชสันตติวงศ์ ความว่า
ขอพระราชทานกราบบั ง คมทู ล ทรงทราบ ฝ่ า ละอองธุ ล ี พ ระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า นายพรเพชร วิชติ ชลชัย ประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ ทำ�หน้าที่
ประธานรัฐสภา ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลในนามของ
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ปวงชนชาวไทย ว่าโดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา
15 นาฬิกา 52 นาที โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว
พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 วรรค 2 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 23 วรรค 1 ได้บัญญัติเรื่อง
การสืบราชสัน ตติวงศ์ว่า ในกรณีท ี่ร าชบัล ลังก์หากว่างลง และในกรณีที่
พระมหากษัตริย์ได้ท รงแต่งตั้งทายาทไว้ ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการ
สืบราชสันตติ ว งศ์ พระพุ ท ธศั ก ราช 2467 แล้ ว ให้ ค ณะรั ฐ มนตรีแจ้ง
ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภา เรียกประชุมรัฐสภา เพือ่ รับทราบ
และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์รชั ทายาทขึน้ ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
สืบไป และให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ
บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตทิ ราบ ซึง่ ทำ�หน้าที่
ประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทราบ เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน
พุทธศักราช 2559 ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้ทรง
แต่งตัง้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

เป็ น พระรั ช ทายาทตามกฎมณเฑี ย รบาลว่ า ด้ ว ยการสื บ ราชสั น ตติ ว งศ์
พระพุทธศักราช 2467แล้วข้าพระพุทธเจ้าได้ดำ�เนินการเรียกประชุมสภานิตบิ ญั ญัติ
แห่งชาติ เพือ่ รับทราบ ในคราวประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ 76/2559
เป็นพิเศษ เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 และสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ ได้รบั ทราบการแต่งตัง้ พระรัชทายาทแล้ว ข้าพระพุทธเจ้า ประธานสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ทำ�หน้าทีป่ ระธานรัฐสภา ในนามของปวงชนชาวไทย จึงขอ
พระราชทานอั ญ เชิ ญ ใต้ ฝ ่ า ละอองพระบาท ขึน้ ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
สืบราชสันตติวงศ์สบื ไปเพือ่ ให้เป็นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎมณเฑียรบาลว่าด้วย
การสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับชัว่ คราว พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 วรรค 2 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 23 วรรค 1 ตัง้ แต่วนั พฤหัสบดี
ที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559
ควรมิควร แล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำ�รัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ ความว่า
ตามที่ ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานรัฐสภา

ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้าขึน้ ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
ถ้าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎมณเฑียรบาลว่าด้วย
การสืบสันตติวงศ์กบั รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนัน้ ข้าพเจ้าขอตอบรับ
เพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง
จากนัน้ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10 เสด็จฯ ไปประทับราบ ณ พระสุจหนี่
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงกราบถวายบังคม ทรงเปิดกรวย
กระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ทรงกราบราบ
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น
ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
บัดนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตอบ
รั บ คำ�กราบบั ง คมทู ล อั ญ เชิ ญ เสด็ จ ขึ้ น ทรงราชย์ สื บ ราชสั น ตติ ว งศ์ เ ป็ น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แล้ว
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