ทรงพระเจริญ

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศุลกากร

จุลสาร

ปีที่ 25 ฉบับที่ 7
เมษายน 2560

“.....ความเจริญก้าวหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน มีผลกระทบ
ให้วิถีชีวิต ดั้งเดิมของคน และสภาพแวดล้อมของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป
ชุมชนที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตตามแบบอย่างที่มีมาแต่เดิม ในปัจจุบันแทบไม่มีเหลื อ
ให้ชนรุ่นหลังได้ซึมซับความงามของวัฒนธรรมที่ตกทอดมาแต่อดีต
ชุมชนเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีของค�ำว่าความพอเพียง คนในชุมชนพึ่งพาอาศัยกั นได้
และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีขนบประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาชาญฉลาด
ชุมชนลักษณะนี้มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและจิตใจ
เป็น ประโยชน์ด้านการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ ปัจจุบันมีให้เห็นเพียงไม่กี่แห่ ง
หากไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไ ว ้ ก็ จะสูญสลายไปอย่างน่าเสียดาย....”
พระราชด�ำรัส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม หัวข้อแนวทางการอนุรักษ์เชิงบูรณาการ
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

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

       
         

  

นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์
บรรณาธิการบริหาร
นางปุณณภา ตอสุวพรรณ
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวกิตติมา ภาษีทวีเกียรติ
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวศรปวันพัสตร์ บุญเชิด นายประดิษฐ์ เพชรดา
นางนันทกา เปรมปรีดา นายธนวัฒน์ สินธุสุข
นางสาวบัณฑิตา ธาราภูมิ นายทวี แก้วจรัส
นางชลวรรณ สุขเมือง นายสุระ ยุระเทพ
นายศรัณย์ ศรน้อย นางสาวศศิธร วรรณโท
นางสาวอมราวดี ยอดสุวรรณ์ นายนรินทร์ ชีวตระกูลชัย

      นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์
       บรรณาธิการบริหาร

e-Mail : prcustoms@gmail.com
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2667-7335
0-2667-7332
WWW.Facebook.com/
customsdepartment.thai
Read online : www.customs.go.th
Customs Care Center : 1164

Editor's Letter

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ปีนี้ หลายๆ ท่านคงเดินทางกลับบ้าน
เพื่อรดน�้ำด�ำหัวขอพรจากญาติผู้ใหญ่และเล่นสาดน�้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน แต่อย่าละเลยเรื่อง
ความปลอดภัยนะครับ ง่วงหรือเมาไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว คาดเข็มขัดนิรภัย ใส่หมวกกันน็อค และปฏิบัติตาม
กฎจราจร ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับ
ส�ำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในเดือนนี้ ได้แก่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 กรมศุลกากรส่งมอบ
เลื่อยโซ่ยนต์ วิทยุสื่อสาร สิ่งเทียมอาวุธปืน และอาหารสัตว์ ให้แก่ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ กรมทหารราบ
ที่ 152 จังหวัดปัตตานี เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
กรมศุลกากรจัดพิธีสรงน�้ำพระพุทธรูปประจ�ำกรมศุลกากรและรดน�้ำขอพรอดีตผู้บริหารกรมศุลกากร
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจ�ำปี พ.ศ.2560 และยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ ใน Customs Shutter
ส�ำหรับภารกิจปกป้องสังคมของกรมศุลกากร ด่านศุลกากรหนองคายจับกุมขบวนการค้าอสุจิ
ไข่ และตัวอ่อนของมนุษย์ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว ซึ่งถือว่าเป็นการค้ามนุษย์ ผิดจรรยาบรรณแพทย์
ศีลธรรมจรรยาอย่างร้ายแรง และเป็นการจับกุมขบวนการค้าอสุจิ ไข่ และตัวอ่อนของมนุษย์ครั้งแรก
ของกรมศุลกากรด้วย ติดตามภารกิจปกป้องสังคมของกรมศุลกากรต่อได้ใน Customs Protection ครับ
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เทพธิดาของปวงชนชาวไทย
นับตั้งแต่ผมจ�ำความได้ ทุกครั้งที่เข็มสั้นของนาฬิกาหมุนมา
บรรจบ ที่เลข 8 และเข็มยาวบรรจบลงตรงเลข 12 ของทุกค�่ำคืน
บ่งบอกถึงเวลา 20.00 น. ภาพจ�ำที่ผมเห็นในโทรทัศน์ ...
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ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์
เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(รัชกาลที่9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
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“มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย”
กรมศุลกากรมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง ที่จะมอบสิ่งต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับท่าน มาตรฐานการให้
บริการทางศุลกากร...
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วันสงกรานต์ 2560
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดี กรมศุลกากร  
เป็นประธานในพิธสี รงน�ำ้ พระพุทธรูปประจ�ำกรมศุลกากรและรดน�ำ้ ขอพร
อดีตผูบ้ ริหารกรมศุลกากร...
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ด่านศุลกากรหนองคายจับกุมขบวนการค้าอสุจิ ไข่
และตัวอ่อน ของมนุษย์
เมือ่ พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลาประมาณ
08.30 น. ภายหลังการเฝ้าติดตามงานการข่าวและพฤติกรรม
การเข้า-ออกประเทศกว่า 2 เดือน ทีมนาคราชสามารถจับกุม
ขบวนการค้า อสุจิ ไข่...

6 Customs Update

มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย

Thai Customs Service Standards

เพื่ อ แสดงเจตนารมณ์ อั น แน่ ว แน่ ข องกรมศุ ล กากรที่ จ ะให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ
ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ เมื่อมีการเดินทางเข้า-ออก และ/หรือน�ำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้กรมศุลกากร
มีความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบการให้บริการทางศุลกากรด้วยความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล โปร่งใส เป็นธรรม
ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน
เมื่อท่านมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร

มาตรฐานการบริการศุลกากรไทยที่ส�ำคัญ

กรมศุลกากรมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง ที่จะมอบสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับท่าน
• มาตรฐานการให้บริการทางศุลกากร
• การให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า งเป็ น มื อ อาชี พ ด้ ว ยความ
ซื่ อ สั ต ย์ เป็นมิตร สุภาพ และมีอัธยาศัยดี
• การให้ความช่วยเหลือและ/หรือให้ค�ำชี้แจงที่เป็นประโยชน์เมื่อ
ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อมีประเด็นข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้ง
• การให้บริการที่เป็นธรรม ไม่ดูถูก แบ่งแยกชนชั้น เชื้อชาติ สีผิว
เพศ ฯลฯ
• การอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ ภายใต้กฎ ระเบียบ
ที่เป็นอยู่
• การให้บริการข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง เปิดเผยและต่อเนื่อง

กรมศุ ล กากรได้ ก� ำ หนดมาตรฐานระยะเวลาในการให้ บ ริ ก าร
ทางศุ ล กากรที่ ส� ำ คั ญ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจกั บ ผู ้ รั บ บริ ก าร
และผู้มาติดต่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
ในกรณีที่กรมศุล กากรไม่ส ามารถด�ำเนิน การได้ทัน ตามก�ำหนด
ระยะเวลา กรมศุลกากรจะแจ้งให้ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อทราบ พร้อมแจ้ง
เหตุผลส�ำหรับข้อขัดข้องดังกล่าว และจะเร่งด�ำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

Customs
Bulletin
เมษายน 2560

กระบวนงาน

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน

เป้าหมาย

การนับระยะเวลา

1. กระบวนงานการน�ำเข้า-ส่งออกสินค้า
1.1 การรับส่งข้อมูลจากผู้ประกอบการทางระบบ         
อิเล็กทรอนิกส์

ภายใน 5 นาที

90 %

1.2 การตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์

ภายใน 5 นาที

90 %

1.3 การเปิดตรวจสินค้า

ภายใน 15 นาที

90 %

1.4 การช�ำระค่าภาษีอากรหรือการวางค�้ำประกัน
ด้วยเงินสด หรือหนังสือค�้ำประกัน

ภายใน 15 นาที

90 %

1.5 การตรวจสัมภาระผู้โดยสารเดินทางผ่านเข้า
ประเทศไทย โดยอากาศยานทางช่องแดง

ภายใน 25 นาที

90 %

1.6 การสุ ่ ม ตรวจกระเป๋ า เดิ น ทาง/สั ม ภาระ
ผู้โดยสารด้วยเครื่องเอกซเรย์ (หากไม่มีกรณีต้อง
สงสั ย ) กรณี ผู้ โ ดยสารเดิน ทางผ่านเข้า-ออก
ประเทศไทยโดยอากาศยาน
1.7 การตรวจปล่อยสิ่งของที่น�ำเข้าทางไปรษณีย์
(กรณีไม่ต้องท�ำ ใบขนสินค้าและไม่ต้องผ่านการ
พิจารณาจากหน่วยงานอื่น)
1.8 การอนุมตั จิ ดั ตัง้ ท�ำเนียบท่าเรือ และโรงพักสินค้า

ภายใน 5 นาที/
กระเป๋า

90 %

ภายใน 35 นาที

90 %

ภายใน 25 นาที

90 %

ภายใน 35 นาที

90 %

1.9 การอนุมัติคืนอากรทั่วไปที่มีรายการสินค้าไม่
เกิน 50 รายการ/ใบขนสินค้า

- ตั้ ง แต่ ข ้ อ มู ล ใบขนสิ น ค้ า เข้ า สู ่ ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมฯ จนถึงออกจาก
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ พร้อมทั้ง
ออกเลขที่ใบขนสินค้า
- เริ่ ม จากตู ้ ห รื อ รถเข้ า เคร่ื่ อ งเอกซเรย์
และเจ้าหน้าที่ท�ำการประมวล/วิเคราะห์ผลเสร็จ
- เริ่มจากผู้ประกอบการ/ตัวแทนยื่นเอกสาร
ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสินค้า จนกระทั้งตรวจ
ปล่อยแล้วเสร็จ (ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาเตรียม
ของ และกรณีที่เจ้าหน้าที่สงสัย หรือตรวจพบ
ความผิดซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ
โดยละเอียด)
- เริ่มจากผู้ประกอบการ/ตัวแทนยื่นเอกสาร
ให้เจ้าหน้าที่เพื่อช�ำระค่าภาษีอากรหรือวางค�้ำ
ประกันจนกระทั่งแล้วเสร็จ
- เริ่ มจากผู ้ โ ดยสารมาติ ด ต่ อ ทางช่ องแดงจน
กระทั่งผ่านการตรวจ และเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ
ค่าภาษี (หากมี)
- เริ่มจากกระเป๋าเดินทาง/สัมภาระถูกตรวจ
สอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ และเจ้าหน้าที่ท�ำการ
ประมวล/วิ เ คราะห์ ผ ลเสร็ จ โดยไม่มีกรณี
ต้องสงสัย
- เริ่มจากผู้รับบริการยื่นใบขอรับสิ่งของจนถึงน�ำ
สิ่งของออกจากอารักขาศุลกากร
- นับแต่วันรับค�ำร้องขอจัดตั้งท�ำเนียบท่าเรือ
และโรงพักสินค้า (โดยมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน
ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง) จนถึงวันที่ออกหนังสืออนุมัติให้จัดตั้ง
ท�ำเนียบท่าเรือ และโรงพักสินค้าจากกรมฯ
- นับแต่วันรับชุดค�ำขอคืนอากรทั่วไป (โดยมี
เอกสารถูกต้องครบถ้วน) จนถึงวันอนุมัติคืน
อากร

2. กระบวนงานการส่งเสริมการส่งออก
2.1 คลังสินค้าทัณฑ์บน
      (1) การอนุมัติจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน

ภายใน 30 วัน

90 %

- นับแต่วันรับค�ำร้องขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
(โดยมี เ อกสารถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและสถานที่
ประกอบการมีความพร้อมในการด�ำเนินการ)
จนถึงวันที่ออกหนังสืออนุมัติจัดตั้งคลังสินค้า
ทัณฑ์บนจากกรมฯ
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8 Customs Update
กระบวนงาน

2.2 การอนุมัติคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
   (1) ชุดค�ำขอคืนอากรที่มีใบขนสินค้าไม่เกิน 100
ฉบับ/ชุด
   (2) ชุดค�ำขอคืนอากรที่มีใบขนสินค้าตั้งแต่ 101500 ฉบับ/ชุด
   (3) ชุดค�ำขอคืนอากรที่มีใบขนสินค้ามากกว่า 500
ฉบับ/ชุด
2.3 การอนุมัติชดเชยค่าภาษีอากร
      (1) ชุดค�ำขอชดเชยที่มีรายการสินค้าไม่เกิน
          10 รายการ/ชุด
      (2) ชุดค�ำขอชดเชยที่มีรายการสินค้าตั้งแต่
          11-50 รายการ/ชุด
      (3) ชุดค�ำขอชดเชยที่มีรายการสินค้ามากกว่า
          50 รายการ/ชุด

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน

เป้าหมาย

การนับระยะเวลา

2. กระบวนงานการส่งเสริมการส่งออก
ภายใน 15 วัน

90 %

ภายใน 30 วัน

90 %

ภายใน 45 วัน

90 %

ภายใน 10 วัน

90 %

ภายใน 20 วัน

90 %

ภายใน 25 วัน

- นับแต่วันรับชุดค�ำขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
(โดยมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน) จนถึงวันอนุมตั คิ นื อากร
- นับแต่วันรับชุดค�ำขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
(โดยมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน) จนถึงวันอนุมตั คิ นื อากร
- นับแต่วันรับชุดค�ำขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
(โดยมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน) จนถึงวันอนุมตั คิ นื อากร
- นับแต่วันรับชุดค�ำขอชดเชยค่าภาษีอากร (โดยมี
เอกสารถูกต้องครบถ้วน) จนถึงวันที่ออกบัตรภาษี
- นับแต่วันรับชุดค�ำขอชดเชยค่าภาษีอากร (โดยมี
เอกสารถูกต้องครบถ้วน) จนถึงวันที่ออกบัตรภาษี
- นับแต่วันรับชุดค�ำขอชดเชยค่าภาษีอากร (โดยมี
เอกสารถูกต้องครบถ้วน) จนถึงวันที่ออกบัตรภาษี

3. กระบวนการควบคุมทางศุลกากร
3.1 การตรวจสอบเอกสารที่น�ำกลับจาก
     สถานประกอบการ

4.1 การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร

4.2 การพิจารณาใบขนสินค้าวางประกันปัญหาพิกัด
อัตราศุลกากร

ภายใน 3 เดือน

4. กระบวนงานอื่น ๆ
ภายใน 30 นาที
90 %

ภายใน 30 วัน
ต่อหนึ่งชนิดสินค้า

4.3 การวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า
     - กรณีที่ 1 ผู้สอบถามยื่นเอกสารที่แสดงว่าจะมี         ภายใน 30 วัน
การน�ำเข้าและต้องยื่นค�ำร้องไม่น้อยกว่า
ต่อหนึ่งชนิดสินค้า
30 วัน ก่อนที่จะมีการน�ำเข้า
  - กรณีที่ 2 กรณีทไี่ ม่เป็น ไปตามเงือ่ นไขของกรณีที่ 1 ภายใน 60 วัน
ต่อหนึ่งชนิดสินค้า

Customs
Bulletin
เมษายน 2560

90 %

90 %

90 %
90 %

- นับแต่ผู้ประกอบการ/ตัวแทน ท�ำการตรวจนับรับรอง
เอกสารแล้วเสร็จ จนถึงวันที่แจ้งผลการตรวจสอบใน
เบื้องต้นให้ผู้ประกอบการทราบ
  ทั้งนี้ กระบวนการตรวจสอบเอกสารให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์
จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน
นับแต่วันที่ผู้ประกอบการ/ตัวแทนตรวจนับรับรอง
เอกสารแล้วเสร็จ

- เริ่มจากผู้ประกอบการยื่นค�ำขอลงทะเบียนพร้อม
เอกสารหลักฐาน (โดยมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน)
จนถึงเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบของ
กรมศุลกากร
- นั บ แต่ วั น ที่ ห น่ ว ยงานพิ จ ารณาใบขนสิ น ค้ า
วางประกั น ปั ญ หาพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร ได้ รั บ
ใบขนสิน ค้าฯ จนถึงวัน ที่ออกหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาพิกัดอัตราศุลกากร ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียด
ของสินค้าต้องมีเพียงพอต่อการพิจารณา
- นับแต่วันที่ได้รับเรื่องสอบถามพิกัดอัตราศุลกากร
ของสินค้าน�ำเข้า จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาพิกัดอัตราศุลกากร
   ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าต้องมีเพียงพอ
ต่อการพิจารณา
- นับแต่วันที่ได้รับเรื่องสอบถามพิกัดอัตราศุลกากร
ของสินค้าน�ำเข้า จนถึงวันที่ออกหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาพิกัดอัตราศุลกากร
   ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าต้องมีเพียงพอ
ต่อการพิจารณา

กระบวนงาน

ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน

เป้าหมาย

การนับระยะเวลา

4. กระบวนงานอื่น ๆ
4.4 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า

ภายใน 30 วัน
ต่อหนึ่งธุรกรรม
ทางการค้า

4.5 การวินิจฉัยถิ่นก�ำเนิดสินค้าล่วงหน้า ส�ำหรับสินค้า ภายใน 30 วัน
ที่น�ำเข้าจากประเทศที่มีพันธกรณีภายใต้ความตกลง ต่อหนึ่งชนิดสินค้า
เขตการค้าเสรีร่วมกัน โดยผู้สอบถามยื่นเอกสารที่
แสดงว่าจะมีการน�ำเข้าและต้องยื่นค�ำร้องไม่น้อยกว่า
30 วัน ก่อนที่จะมีการน�ำเข้า

90 %

90 %

- นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ งสอบถามราคาศุลกากรของสินค้า
น�ำเข้า จนถึงวันทีอ่ อกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาราคา
ศุลกากร
   ทัง้ นี้ ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าต้องมีเพียงพอต่อ
การพิจารณา
- นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ งสอบถามถิน่ ก�ำเนิดสินค้าน�ำเข้า
จนถึ ง วั น ที่ อ อกหนั ง สื อ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณา
ถิ่นก�ำเนิดสินค้า
   ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าต้องมีเพียงพอ
ต่อการพิจารณา

หมายเหตุ : การเริ่มนับระยะเวลาแล้วเสร็จในแต่ละเรื่องตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อจะต้องยื่นเอกสารและ/หรือหลักฐานต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคาดหวังที่จะได้รับจากท่าน

หากท่านต้องการร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรฐาน
การบริการศุลกากรไทย

เพื่อให้กรมศุลกากรสามารถให้บริการที่มีมาตรฐาน สร้างความ
พึงพอใจ อ�ำนวยความสะดวก และเป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง กรมศุลกากร
จ�ำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากท่าน ดังนี้
- ให้ ข ้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ด ้ว ยความครบถ้วน
ถูกต้อง ตามระยะเวลาอันควร เพือ่ ช่วยให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถพิจารณาด�ำเนินการ
ให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว
- ท�ำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตาม
อย่างครบถ้วน
- ติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยความสุภาพ
- ตระหนักว่าในขณะที่ท่านเดินทางเข้า-ออกประเทศ หรือเมื่อ
ท่ านน� ำ สิ น ค้ า เข้ า -ออก นั้น เจ้าหน้าที่อาจร้องขอที่จ ะตรวจค้น บุค คล/
สั ม ภาระและสิ นค้ า ต่ า งๆ ทั้งนี้เพื่อวัต ถุป ระสงค์ใ นด้านการควบคุมทาง
ศุลกากรและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามหลักสากล
จึงขอท่านโปรดให้ความร่วมมือ
ในการตรวจค้ น ของเจ้าหน้าที่ และกรุณ าอ่านประกาศข้อความ
ที่ เ กี่ ย วกั บ การผ่ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากรส� ำ หรั บ ผู ้ โ ดยสารที่ ติ ด ตั้ ง ไว้ บ ริ เ วณ
ด่านพรมแดน สนามบิน และประกาศเตือนของสายการบิน เพือ่ ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และได้รับความสะดวกรวดเร็วขณะเดิน
ทางเข้า-ออกประเทศไทย

โดยที่ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาปรับปรุงงาน กรมศุลกากรจึงได้ก�ำหนดช่องทางต่าง ๆ ส�ำหรับ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการให้บริการหลายช่องทาง เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสาร ได้แก่
- Call Center หมายเลข 1164
- โทรศัพท์สายด่วน หมายเลข 1332
- โทรสารหมายเลข 0-2671-5250
- ไปรษณีย์ส่งถึงกรมศุลกากรหรือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
- e-Mail : ctc@customs.go.th
- การติดต่อขอพบด้วยตนเอง
หากท่านต้องการแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงมาตรฐาน
การบริ ก ารศุ ล กากรไทย (Thai Customs Service Standards)
โปรดส่ ง ความคิ ด เห็ น ไปที่ e-Mail : 63000000@customs.go.th
กรมศุล กากรยิน ดีที่จะรับฟังความคิดเห็น จากท่าน ทั้งนี้ ทุกความเห็น
เป็นสิ่งที่มีค่าส�ำหรับกรมศุลกากรในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการบริการ
ศุลกากรไทย (Thai Customs Service Standards) ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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10 Customs Snap Shot
กรมศุลกากร ส่งมอบเลื่อยโซ่ยนต์ วิทยุสื่อสาร สิ่งเทียมอาวุธปืน
และอาหารสัตว์
เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
ส่งมอบเลื่อยโซ่ยนต์ วิทยุสื่อสาร สิ่งเทียมอาวุธปืน และอาหารสัตว์
ให้แก่ศนู ย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองอ�ำนวยการ
รักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ กรมทหารราบ
ที่ 152 จังหวัดปัตตานี เพือ่ ใช้สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของแต่ละหน่วยงาน
ทัง้ นีแ้ ต่ละหน่วยงานจะด�ำเนินการขอใบอนุญาตเอง ณ สนามฟุตซอล
กรมศุลกากร

การประชุมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เข้าร่วมประชุมและบรรยายให้แก่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
(กกร.) ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย
และสมาคมธนาคารไทย ณ ห้ อ งดุ สิ ต ธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี
กรุ ง เทพมหานคร

วันสงกรานต์ 2560
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดี
กรมศุลกากร เป็นประธานในพิธสี รงน�ำ้ พระพุทธรูปประจ�ำกรมศุลกากร
และรดน�ำ้ ขอพรอดีตผูบ้ ริหารกรมศุลกากรเนือ่ งในวันสงกรานต์ ประจ�ำปี
พ.ศ.2560 ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร
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กิจกรรมการออกก�ำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล
กรมศุลกากร จัดกิจกรรมการออกก�ำลังกายตามนโยบายของ
รัฐบาลอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีกจิ กรรม อาทิ โยคะ เต้นแอร์โรบิค แบดมินตัน
เทเบิลเทนนิส เทนนิส ฟุตซอล ทัง้ นี้ เพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องทุก ๆ คน

กรมศุลกากร ให้การต้อนรับ Deputy Commissioner Operations
of the Australian Border Force (ABF)
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายไพศาล ชื่นจิตร ที่ปรึกษาด้าน
พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์   ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักแผนและการต่างประเทศ และคณะ ให้การต้อนรับ Mr. Michael
Outram APM, Deputy Commissioner Operations of the Australian
Border Force (ABF) และคณะ พร้อมหารือประเด็นด้านศุลกากร ณ
ห้องอนุมานราชธน อาคาร 1 ชั้น 2 กรมศุลกากร

AEO-MRA Joint Site Validation Meeting between Royal
Malaysian Customs Department and
Thai Customs Department
ระหว่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2560 นายไพศาล ชืน่ จิตร
ทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาการควบคุมทางศุลกากร ให้การต้อนรับ  Mr. Mohd
Wizan Bin ABD Rahman, Senior Assistant Director of Customs I
ณ ห้องรับรอง ชัน้ 2 อาคาร 1 และ คณะศุลกากรไทย น�ำโดย นางชลิดา
พันธ์กระวี เข้าร่วมประชุม AEO-MRA Joint Site Validation Meeting
between Royal Malaysian Customs Department and Thai Customs
Department ณ ห้องประชุม สตอ. ชัน้ 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา กรมศุลกากร
การประชุมฯ ครัง้ นี้ เป็นหนึง่ ในขัน้ ตอนตามแผนปฏิบตั กิ าร (Action
Plan) เพือ่ พัฒนาความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition
Arrangement: MRA) ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรมาเลเซียโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน
เออีโอและตรวจประเมิ น สถานประกอบการร่ ว มกั น รวมทั้ ง ได้ศึกษา
ดูงาน ณ บริษัท ยูแทคไทย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน AEO
และส�ำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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เรียบเรียงโดย : นายสาธิต ใจแก้ว
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เทพธิดาของปวงชนชาวไทย

นับตั้งแต่ผมจ�ำความได้ ทุกครั้งที่เข็มสั้นของนาฬิกาหมุนมาบรรจบ ที่เลข 8 และเข็มยาวบรรจบลงตรงเลข 12 ของทุกค�่ำคืน บ่งบอกถึงเวลา 20.00 น.
ภาพจ�ำที่ผมเห็นในโทรทัศน์ มักปรากฏภาพของสตรีผู้หนึ่งที่มักถือกล้อง สมุดโน้ต พร้อมด้วยปากกาไปในทุกๆที่ และมีรอยยิ้มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ปรากฏอยู่ในข่าว
ที่มักจะมาตรงเวลาเสมอ “ข่าวพระราชส�ำนัก” คือข่าวที่คนไทยคุ้นเคย เป็นข่าวที่เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
เมื่อผมรู้ความจึงทราบว่าสตรีผู้นั้นคือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือสมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทยทุกคน
เนื่องในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ผมจึงใคร่ขอยกพระราชกรณียกิจ
ของพระองค์ท่านมาเผยแพร่เพื่อเป็นการส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีให้แก่
ชาวไทยที่มีมาอย่างช้านาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ไปในชนบทห่างไกลและทุรกัน ดารทั่ วประเทศ มาตั้ ง แต่ ยั ง เยาว์ พระชั นษา ได้
ทอดพระเนตรเห็นสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ท�ำให้ทรงทราบปัญหา
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นความยากจน ความขาดแคลนอาหารและปัจจัยต่างๆ การขาดบริการ
สาธารณสุขและการศึกษา จึงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็ก เยาวชน
และประชาชนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเหล่านี้
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        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนา
ในปีพุทธศักราช 2523 โดยทรงทดลองท�ำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน จ�ำนวน 3 โรง เพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการ
และสุขภาพของเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หลังจากนั้นได้ทรงขยายงานพัฒนา
ในด้านอื่นๆ อีก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งขยายพื้นที่
การด�ำเนินงานมากขึ้นด้วย โดยโปรดเกล้าฯ ให้ส�ำนักงานโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับผิดชอบงานโครงการตาม
พระราชด�ำริต่างๆ
        การด�ำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชด�ำริในถิ่นทุรกันดาร ทรงมุ่งเน้น
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ ดี ขึ้ น โดยมององค์ ป ระกอบของ
คุณภาพชีวิตเป็น 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ

และด้านสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาจะยึดหลักการอนุรักษ์วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวั ฒ นธรรมที่ ดี ง ามของท้ อ งถิ่ น การส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก และเยาวชน
ท� ำ โครงงานการศึ ก ษา ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ประเพณี และวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
ในสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมวันส�ำคัญทางประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
นอกจากนี้ยังทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ด�ำ เนิ น การพั ฒ นาพื้ นที่
แบบบูรณาการ คือ พัฒนาหลายๆ ด้าน ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ ทั้งด้านเกษตร
โภชนาการ สุขภาพอนามัย การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่
เฉพาะตามจังหวัดต่างๆ ทั่วทั้ง 4 ภาคของประเทศ รวมถึงการพระราชทานความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชีย ให้มีสุขภาพดี
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

อ้างอิงจาก : www.sirindhorn.net
www.psproject.org
www.sac.or.th
www.oknation.nationtv.tv
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ด่านศุลกากรหนองคายจับกุมขบวนการค้า อสุจิ ไข่ และตัวอ่อน ของมนุษย์
เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 08.30 น. ภายหลังการเฝ้าติดตามงานการข่าวและพฤติกรรมการเข้า-ออกประเทศกว่า
2 เดือน ทีมนาคราชสามารถจับกุมขบวนการค้า อสุจิ ไข่ และตัวอ่อน ของมนุษย์ทมี่ ฐี านผลิตจากคลินกิ 4 แห่ง ใน กทม. ส่งออกไปคลินกิ เอกชน
2 แห่งในพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 13 ครัง้ ทางช่องทางด่านฯ อรัญประเทศ และส่งออกไปยังคลินกิ ในเวียงจันทน์ 12 ครัง้ สปป.ลาว ทางช่องทาง
สะพานด่านฯ หนองคาย โดยมีทมี ขนส่งชือ่ นายท๊อป (นามสมมุต)ิ เป็นมือหิว้ โดยใส่ในถังความเย็นไนโตรเจน และเอาถังใส่ในเป้สะพาย พร้อมเอกสาร
ทางการแพทย์กำ� กับมาด้วย พฤติกรรมเป็นกลุ่มขบวนการใหญ่ มีมูลค่าการด�ำเนินการสูง ซึ่งข้อกฎหมาย ม.41 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2558 ห้ามน�ำเข้า ส่งออก อสุจิ ไข่ ตัวอ่อน และถือว่าเป็นการค้ามนุษย์ ผิดจรรยาบรรณแพทย์ ศีลธรรมจรรยา อย่างร้ายแรง
ทีมนาคราชได้จบั กุมตัวนายท๊อป และยึดถังบรรจุพร้อมอสุจิเป็นของกลางตาม พ.ร.บ. ศุลกากร และ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กทีเ่ กิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2558  โดยประสานสาธารณสุขจังหวัดร่วมตรวจสอบ ส่งด�ำเนินคดีและแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชน ซึง่ ถือว่าเป็นครัง้ แรก
ทีจ่ บั กุมได้ของประเทศและของกรมศุลกากร
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เรียบเรียงโดย: น.ส.ฐณิดา วัฒนามงคลเนตร์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (สมุทรปราการ)

ํ

“ภาพวาดฝีพระหัตถ์”

ในสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์เป็น
พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช (รัชกาลที9่ ) และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ พระองค์
ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ด้านดนตรี หรือด้านการประพันธ์ แต่พระปรีชาสามารถที่เราชาวไทยคุ้นเคยกันก็คือ
“ด้านศิลปิน” จะเห็นได้จากทุกๆ วันขึ้นปีใหม่ของทุกปี พระองค์ทรงพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์เป็นภาพนักษัตรในปีต่างๆ ในการนี้กองบรรณาธิการ
“จุลสารกรมศุลกากร” จึงขอหยิบยก “ภาพวาดฝีพระหัตถ์” ในสมเด็จพระเทพฯ มาให้ผู้อ่านได้รับชมกันดังนี้...

พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2560
เป็นบัตรสีชมพู มีภาพวาดฝีพระหัตถ์
ภาพไก่ อันหมายถึง ปีระกา ซึ่งเป็นปีนักษัตร
พร้อมลงพระนามาภิไธย “สิรินธร”

ทรงพระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2559
อวยพรประชาชนชาวไทย

พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2558
ซึ่งมีภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปแพะ
พร้อมข้อความอวยพรแก่ปวงชนชาวไทย

พระราชทาน ส.ค.ส. ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ปี พ.ศ.2557
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ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อวยพรให้ทุกคนมีความสุข จงรู้จริง แล้วจะสบายตลอดปี 2556

ลายพระหัตถ์โคลง โลกนิต สวัสดีปีมะโรงปี 2555

27 มกราคม 2560 เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ เป็นรูปไก่มงคลและรูปดอกโบตั๋นร�่ำรวย
ด้วยสีแดงซึ่งถือว่าเป็นสีมงคลของเทศกาลตรุษจีน
พร้อมกับทรงพระอักษรข้อความว่า “สุขสันต์วันตรุษจีน”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานให้สภากาชาดไทยร่วมกับ
LINE ประเทศไทย เผยแพร่ภาพภาพฝีพระหัตถ์
ในลักษณะสติกเกอร์ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย  ร่วมสนับสนุนให้กับ
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

“มงคลบพิตร” ภาพวาดฝีพระหัตถ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงวาดในโอกาส เสด็จพระราชทานรางวัลและ
ทรงเปิดนิทรรศการฯ (19 ตุลาคม 2554)
สมเด็จพระเทพฯ ทรงบันทึกน�้ำท่วม โบราณสถาน
พระนครศรีอยุธยา

“แม่ไก่ออกไข่กลายเป็นแมว” สมุดจดบันทึกหน้าปกภาพลายเส้น
ฝีพ ระหัตถ์ส มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี 2548 นี้ มูล นิธิส ายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดท�ำ
ผลิตภัณฑ์สมุดจดบันทึกส่วนตัวจ�ำหน่ายให้กับประชาชนโดยทั่วไป
จ�ำนวน 48 แผ่น 96 หน้า โดยในสมุดจดบันทึกส่วนตัวนั้นได้แทรก
พระราชด�ำรัสและภาพเส้นฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จ�ำนวน 8 หน้า และกระแสพระราชด�ำรัสนั้น
จะทรงเน้นในเรื่องข้อคิดในเรื่อง การศึกษา ปรัชญา ความคิดทาง
สังคมและการเมือง เอาไว้อย่างมีอัจฉริยภาพในความหมายที่ลึกซึ้ง
เป็นอย่างยิ่ง
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ภาพฝี พ ระหั ต ถ์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี
พระราชทานไว้ ที่ ห อศิ ล ป์ ริ ม น่ า นเมื่ อ วั น ที่ 19 มกราคม 2554
และทรงพระราชทานเหตุผลว่า แก่แล้ว กระซิบจะไม่ได้ยิน ต้อง “ตะโกน”

พระราชนิพนธ์และภาพฝีพระหัตถ์เนื้อเรื่องกระชับภาพประกอบน่ารักของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเขียนไว้เมื่อปี 2550

มีชื่อเรื่องว่า “ชาวนาใจร้อน”
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ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น แค่ ส ่ ว นหนึ่ ง ในผลงานฝี พ ระหั ต ถ์ ข องสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ     สยามบรมราชกุมารี      พระองค์ทรงเป็นองค์วศิ ษิ ฏศิลปิน
ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะในหลายสาขาและทรงเป็นอัครอุปถัมภก
งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม สืบเนื่องมาโดยตลอด

ขอบคุณภาพจาก
http://news.mthai.com
http://news.voicetv.co.th
https://hilight.kapook.com
http://www.chatchawan.net
http://www.chaoprayanews.com/
http://www.bloggang.com
http://www.komchadluek.net
https://www.it24hrs.com/2014
http://oknation.nationtv.tv
http://www.manager.co.th
http://www.vcharkarn.com/forum
https://onemoon.wordpress.com/
http://www.bloggang.com
http://www.chatchawan.net
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ช่องทางสายด่วนสายตรงถึงผู้บริหาร
1. สายด่วน Hotline 1689
2. Email : whistle4change@mof.go.th
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