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ศุลกากร
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“...คนไทยรักษาชาติรักษาแผ่นดินเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ ด้วยสติปัญญาความสามารถ
และด้วยคุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญทุกอย่าง
ที่มีอยู่บัดนี้ บรรพชนของเรา ผู้มีความสำ�นึกตระหนักในความเป็นไทย และมีความอุตสาหะ
พากเพียร พร้อมทั้งความกล้าหาญเสียสละ เป็นผู้สร้างสมไว้ให้ทั้งนั้น เราทั้งหลายใน
ปัจจุบันจึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำ�คัญ
ในอันที่จะรักษาคุณความดีพร้อม
ทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้หนักแน่นมั่นคง และสืบทอดกันต่อไปไม่ให้ขาดสาย ชาติประเทศ
จึงจะธำ�รงอยู่เป็นไทตลอดไป...”
พระราชดำ�รัส

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการเสด็จออกมหาสมาคม
ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๒๑
วันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑

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
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Editor's Letter

สวัสดีปีใหม่ 2560 ครับ ในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพ
แข็งแรงกันนะครับ และในปีใหม่นี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะเริ่มท�ำสิ่งใหม่ ๆ ตั้งปณิธานท�ำความดี
ตามรอยพ่อ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคม กรมศุลกากรก็ได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆ เช่นกัน
อาทิ โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) องค์กรศุลกากรคุณธรรม โปร่งใส
ไร้ทุจริต การปรับปรุงพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน และแอพพลิเคชั่น HS Check ที่สามารถ
ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร ได้บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
กิจกรรมที่น่าสนใจในเดือนนี้ ได้แก่ อธิบดีกรมศุลกากรร่วมท�ำบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ บริเวณลาน
หน้าอาคาร 1 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรร่วมในการตักบาตรครั้งนี้จ�ำนวนมาก
ส�ำหรับในวันที่ 26 มกราคม ของทุกปี จะเป็นวันศุลกากรสากลโดยในปีนี้มีหัวข้อส�ำคัญคือ
“Data Analysis” มีสโลแกนว่า “Data Analysis for Effective Border Management”
เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การบริหารจัดการชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านสามารถติดตาม
กิจกรรมที่น่าสนใจได้ในคอลัมน์ Customs Shutter อีกมากมายครับ
ส�ำหรับภารกิจปกป้องสังคมของเจ้าหน้าที่ศุลกากร เรายังคงปฏิบัติหน้าที่ด้านนี้
อย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงของประเทศและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ อาทิ กรมศุลกากร
จับกุมสินค้าเกษตร สุรา-ไวน์ต่างประเทศ บุหรี่ไฟฟ้า สินค้าเบ็ดเตล็ดจากจีนหลีกเลี่ยง-ลักลอบ
หนีศุลกากร มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท และจับกุมรถยนต์เก่า ตัวถังรถยนต์เก่า มอเตอร์ไซค์เก่า
สินค้าเกษตร ไวน์ต่างประเทศ แผงโซล่าเซลล์ สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมมูลค่ากว่า
30 ล้านบาท ติดตามต่อในคอลัมน์ Customs Protection ครับ
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ฉบับนี้มีอะไร

ในหลวงรัชกาลที่ 10

“สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ”พระราชทาน ส.ค.ส. 2560 และทรงอวยพร
พสกนิกรไทย
เมือ่ เวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
พระราชทานพระราชดำ�รัสเนือ่ งในวาระดิถวี นั ขึน้ ปีใหม่ พุทธศักราช 2560
แก่ประชาชนชาวไทย เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย ความว่า...

Customs Update

“องค์กรศุลกากรคุณธรรม : โปร่งใส ไร้ทจุ ริต” (ตอน 2)
“...การทำ�ความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและ
ความต้องการของมนุษย์ จึงทำ�ได้ยาก และเห็นผลช้าแต่ก็จำ�เป็นต้องทำ�
เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำ�ได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึน้ อย่างรวดเร็ว
โดยไม่ทนั รูต้ วั ...”
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Customs Knowledge

การปรับปรุงพิกดั ศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (ASEAN Harmonised
Tariff Nomenclature: AHTN)
กรมศุลกากรได้เสนอการแก้ไขเพิม่ เติมพระราชกำ�หนดพิกดั อัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 2 ให้สอดคล้องกับพิกดั ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ของ
องค์การศุลกากรโลกและพิกดั ศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017
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Customs Update

HS Check การสืบค้นข้อมูลสินค้านำ�เข้า
HS Check เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้
บนโทรศัพท์มือถือหรือแทปเล็ต ให้ใช้งานง่าย สะดวกและสามารถพกพา
ไปใช้งานได้ในทุกที่

22

Customs Relax

หลักธรรมคำ�สอน ท่านพุทธทาสภิกขุ
เพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างภาคเอกชนกับกรมศุลกากร เพื่อให้
คำ�แนะนำ�ติดต่อ ประสานงาน แก้ไขปัญหาและสร้างความชัดเจน ลดข้อโต้แย้ง
ที่จะเกิดขึ้น

6 Customs Update

เรื่อง : นางสาวภัทริยา กุลชล ผู้อำ�นวยการกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม สำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล

“องค์กรศุลกากรคุณธรรม:
โปร่งใส ไร้ทุจริต”
(ตอน 2)

Customs
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มกราคม 2560

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” กำ�หนดเป้าหมายประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ
จากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นกระทรวงแห่งคุณธรรม
โดยมี เ ป้ า หมายให้ ก ระทรวงการคลั ง เป็ น กระทรวงที่ ป ลอดจากการ
ทุจริต และได้ดำ�เนินโครงการ “กระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส
ไร้ทุจริต” เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คำ�นึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน ทั้งนี้ ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต ระหว่างทุกส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง กับสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำ�นักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และนโยบายรัฐบาล และเพือ่ ให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาล ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศ
รวมทั้ ง ประสานความร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบการดำ�เนิ น งานเพื่ อ
ป้องกันการทุจริต และร่วมเสริมสร้างทัศนคติคา่ นิยมในความซือ่ สัตย์ สุจริต
อันจะส่งผลต่อการลดปัญหาการทุจริตของประเทศให้น้อยลง และเกิด
ประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติและประชาชน นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้
มอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานนำ�ร่อง “ศุลกากรคุณธรรม” ทัง้ นี้
เพื่อให้เป็นต้นแบบของการสร้างหน่วยงานที่มีความโปร่งใสและไร้ทุจริต
ในการปฏิบัติงาน
นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร มีเจตจำ�นงแน่วแน่
และนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงานกรมศุลกากรด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และพร้อมรับผิด ส่งเสริมให้มีการเสริมสร้าง
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร มี
การดำ�เนินการเพื่อพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
กรมศุลกากรอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาส
ให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบการดำ�เนินงานของกรมศุลกากร
อีกทั้งได้สร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนเพื่อเฝ้าระวัง
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในทางราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้
กรมศุลกากรเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถือเป็นปีแห่งการปฏิรปู กรมศุลกากร
ไปสู่ “องค์กรศุลกากรคุณธรรม: โปร่งใส ไร้ทุจริต” ซึ่งมีเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์เพื่อให้กรมศุลกากรเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล บุคลากรใน
องค์กรเป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต โปร่งใส และคำ�นึงถึงประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน โดยกรมศุลกากร
ได้กำ�หนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน และโครงการที่จะสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเป็น “องค์กรศุลกากรคุณธรรม: โปร่งใส ไร้ทุจริต” สรุปได้
ดังนี้
(1) การประกาศนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำ�เนินงาน
กรมศุลกากรได้ออกประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 16 มกราคม
พ.ศ. 2560 กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำ�เนินงาน เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็น
ค่านิยมร่วมสำ�หรับองค์กรและเจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกคนที่พึงยึดถือปฏิบัติ
ควบคู่กับกฎ และข้อบังคับอื่น ๆ รวม 5 ด้าน คือ 1) ด้านความโปร่งใส
2) ด้านความพร้อมรับผิด 3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตั งิ าน
4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5) ด้านคุณธรรมการทำ�งาน
ในหน่วยงาน
(2) การกำ�หนดมาตรการทางบริหารเพื่อการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบของกรมศุลกากร
(2.1) กรมศุลกากรมีหนังสือเวียน กค 0516/ว 275 ลงวันที่
12 เมษายน 2559 เพือ่ ซักซ้อมการใช้มาตรการป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ
ของกรมศุลกากรตามคำ�สั่งกรมศุลกากรที่ 202/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์
การปฏิบตั กิ รณีเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรปฏิบตั หิ น้าทีส่ อ่ ไปในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบหรือปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยทุจริตประพฤติมชิ อบ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
2553 และคำ�สัง่ กรมศุลกากรที่ 203/2553 เรือ่ ง มาตรการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบของกรมศุลกากร ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553
(2.2) มีการลงนามคำ�มั่นของผู้บังคับบัญชาทุกระดับต่อ
อธิบดีกรมศุลกากรว่า จะควบคุม กำ�กับดูแล และดำ�เนินมาตรการป้องกัน
อย่ า งเต็ ม ความสามารถเพื่ อ มิ ใ ห้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชากระทำ�การทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ หากเพิกเฉยหรือไม่สามารถป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบภายในหน่วยงานได้ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาที่ลงนามคำ�มั่นนั้น
เป็นผู้หย่อนประสิทธิภาพในการบริหารงาน และยินดีให้ใช้มาตรการ
ทางบริหาร กับผู้ลงนามได้ทุกประการ
(3) การบริหารจัดการด้านการข่าวเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
(3.1) การจัดตัง้ “ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร
(Customs Intelligence Center: CIC)” เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดทำ�ฐาน
ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร
(3.2) สายด่วน กคจ. 1332 รับเรื่องร้องเรียน
(3.3) โครงการระฆังศุลกากร มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผทู้ มี่ า
ติดต่อราชการได้รับการอำ�นวยความสะดวก สามารถเข้าถึงการบริการ
ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หาข้อร้องเรียน
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เบื้องต้นในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3.4) โครงการเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ Local Profile
สำ�นักงานศุลกากรและด่านศุลกากร มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดองค์ความรู้
จากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำ�และพัฒนา
ระบบ Profile และเพื่อให้สำ�นักจัดเก็บและด่านศุลกากรมีระบบ Local
Profile ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงทางศุลกากร
(3.5) การจัดทำ�ตัวชี้วัดการตรวจพบความผิด (KPI) ซึ่ง
เป็นมาตรการเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบริการศุลกากรเข้มงวดในการตรวจสอบ
สินค้าขาเข้าสำ�หรับใบขนสินค้า Red Line และสกัดกั้นการรั่วไหล จาก
ใบขนสินค้า Green Line และมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม โดยมิให้นำ�การจัดทำ�ตัวชี้วัด การตรวจพบความผิด (KPI)
มาสร้างเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคในการผ่านพิธีการ จนเป็นเหตุให้เสียหาย
ต่อผู้ประกอบการและภาพลักษณ์ของกรมศุลกากร
(4) การเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
กรมศุลกากร
(4.1) โครงการศุลกากรคุณธรรม มีว ัต ถุป ระสงค์เพือ่
การสร้างมาตรฐานการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรทุกคนในทุกระดับ
เสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส รักษาวินยั
และความถู ก ต้ อ ง ยกระดั บ การยอมรั บ ของผู ้ ม ี ส ่ ว นเกี่ยวข้องและ
ภาคประชาสังคม และเพื่อปฏิรูป กรมศุลกากรให้เป็น หน่วยงานที่มี
ธรรมาภิบาล ซึ่งการดำ�เนินการเป็นไปตามแนวทางการสร้างองค์กร
คุณธรรมของ ศ. นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
(4.2) โครงการคิดดี ทำ�ดี ศุลกากรทำ�ได้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีการประเมินตนเอง (Integrity Self-Assessment) เป็นระยะ มีการตรวจสอบและประเมินด้านสมรรถภาพและการ
บริการที่เหมาะสม เพื่อช่วยเสริมสร้างมาตรฐานด้านการปฏิบัติหน้าที่ที่
ดี และเป็นศุลกากรมืออาชีพ
(4.3) โครงการคนดีศรีศุลกากร มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมและสร้างขวัญกำ�ลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยการยกย่องเชิดชูและ
มอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ และดำ�รงตน
เป็นแบบอย่างที่ดี ยึดมั่นในกฎ ระเบียบ มีความพากเพียรในการทำ�งาน
อุทิศตนและเวลาให้แก่ราชการ
(4.4) โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path) ของข้าราชการ กรมศุลกากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มี
การประกาศกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการทีช่ ดั เจน
และมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลื่อนระดับที่
สูงขึ้นของข้าราชการอย่างชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งเพื่อให้
กรมศุลกากรสามารถเตรียมและพัฒนากำ�ลังคนผู้มีศักยภาพให้พร้อม
ทดแทนตำ�แหน่งเป้าหมายที่สำ�คัญได้ทันเวลา
(4.5) โครงการให้ความรูแ้ ละเผยแพร่การดำ�เนินการทางวินยั
และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
ศุ ล กากรทุ ก คนรั บ ทราบพฤติ ก รรมการกระทำ�อันเป็นความผิดวินัย
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และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และเพือ่ เสริมสร้างและพัฒนา
ทัศนคติ จิตสำ�นึก และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ศุลกากรให้เป็นผู้มีวินัย
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการกระทำ�ผิดวินัยและความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่
		
(4.6) โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติตนถูกต้องตามประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการพลเรือน
อย่างสม่ำ�เสมอ
		
(4.7) โครงการปลุก จิต สำ�นึก ด้านจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและปลุกจิตสำ�นึกให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ราชการและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาข้าราชการ มีเจตคติและค่านิยมที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่
กรมศุลกากร ในการดำ�รงตนและประพฤติตนอย่างถูกต้อง เหมาะสม
ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการของกรมศุ ล กากรเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ
(5) การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบการ
ดำ�เนินงานของกรมศุลกากร
		
(5.1) โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การสร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยการมี ส่ ว นร่ ว มจากภาค
เอกชนเพื่ อ เฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
เสริมสร้างธรรมาภิ บ าลของเจ้าหน้าที่ และยับ ยั้งการทุ จ ริ ตและ
ประพฤติมิชอบในองค์กร
		
(5.2) โครงการประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
กรมศุลกากรและภาคเอกชน (ครอ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการนำ�เข้าส่งออกเข้ามามีบทบาทหรือส่วนร่วมในการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการนำ�เข้าส่งออก
ประสานงานและแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวกับการนำ�เข้าส่งออกร่วมกัน
รวมถึ ง การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชน
ให้สามารถทำ�งานร่วมกันในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
(6) การปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
กรมศุลกากรได้ดำ�เนินการ “โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางบก ทะเล และอากาศ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ปรับปรุงและพั ฒ นากระบวนงานศุ ล กากรให้ ทัน สมั ย สอดคล้ อ งกั บ
Revised Kyoto Convention สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสูก่ ารเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านการตรวจสินค้า
รวมถึงเพื่อการอำ�นวยความสะดวกทางการค้า อันจะส่งผลต่อการเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศ
และทำ�ให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้
ผู้ประกอบการของไทยยังจะได้ประโยชน์ในการลดต้นทุนทางธุรกรรม
ทั้งทางด้านค่าใช้จ่ายและเวลาอีกด้วย

(7) การกำ�กับ ดูแล และตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรมศุลกากรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความซื่อสัตย์เป็น
ที่ประจักษ์มาควบคุม กำ�กับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรม
ศุลกากร โดยมีนายวิชา มหาคุณ เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำ�กรมศุลกากร ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
เป็นที่ปรึกษาคณะทำ�งานศึกษาและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำ�เนินงานของกรมศุลกากร (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ตามคำ�สั ่ ง กรมศุ ล กากร ที ่ 603/2559 ลงวันที่
19 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(8) Corporate Governance
กรมศุลกากรได้กำ�หนดมาตรการ “บรรษัทภิบาล (Corporate
Governance)” ตามประกาศ กรมศุลกากร ที่ 144/2559 เรื่อง มาตรการ
ทางศุ ล กากรสำ�หรั บ ตั ว แทนออกของที่ ก ระทำ�การทุ จ ริ ต หรื อ ฉ้ อ ฉล
ทางศุลกากร ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เพื่อยกระดับวิชาชีพ
ตัวแทนออกของให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
“องค์กรศุลกากรคุณธรรม: โปร่งใส ไร้ทุจริต” จะบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้ มิใช่เพียงเพราะ การมีนโยบาย มาตรการ แผนงาน และ
โครงการเท่านั้น แต่จะต้องเกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของทั้ง
เจ้ า หน้ า ที่ ศุ ล กากรและภาคเอกชนหรื อ ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก คน
ทีต่ อ้ งร่วมแรงร่วมใจกันทำ�ให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมในการปฏิบตั งิ าน
รวมถึงร่วมกันสอดส่องดูแลและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในกรมศุลกากร แม้ว่าการสร้างและการนำ�กรมศุลกากรไปสู่การ
เป็น “องค์กรคุณธรรม” นั้นจะทำ�ได้ยากและต้องใช้เวลา แต่ก็จำ�เป็นต้อง
ช่วยกันทำ�เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดั่งที่หวังไว้ ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในพิธพี ระราชทานกระบี่
และปริญญาบัตร โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2529
ที่ว่า
“...การทำ�ความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความ
พอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำ�ได้ยาก และเห็นผลช้า
แต่ก็จำ�เป็นต้องทำ� เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำ�ได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่
แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้ตัว...”
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10 Customs Snap Shot
อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
ให้การต้อนรับ นางมาลี โชคล้�ำ เลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
พร้อมคณะผู้จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ หรืองาน
Bangkok Gems and Jewelry Fair (BGJF) เพื่อขอบคุณกรมศุลกากร
ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ และอำ�นวยความสะดวกการจั ด งานแสดงสิ น ค้ า
Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 58 ณ ห้องอนุมานราชธน
อาคาร 1 กรมศุลกากร

กรมศุลกากรทำ�บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างกรมศุลกากร สักการะ
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิข์ องกรมศุลกากรและร่วมทำ�บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนือ่ งในโอกาสวันขึน้ ปีใหม่ 2560 เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำ�ลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
และความเป็นสิริ มิ งคลของกรมศุลกากร ณ บริเวณลานน้�ำ พุ หน้าอาคาร 1
กรมศุลกากร
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คณะกรรมการจริยธรรมประจำ�กรมศุลกากร เข้าดูการปฏิบัติงาน
ของสำ�นักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
เมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พเิ ศษวิชา มหาคุณ และ ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวฒ
ั นา
คณะกรรมการจริยธรรมประจำ�กรมศุลกากร เข้าดูการปฏิบัติงานของ
สำ�นักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

ศึกษาดูงาน ณ สำ�นักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นายไพศาล ชื่นจิตร ที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นำ�คณะเจ้าหน้าที่จากสำ�นักงาน
เสริมสร้างขีดความสามารถประจำ�ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคขององค์การ
ศุลกากรโลก (ROCB) ประจำ�ประเทศไทย องค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของญี ่ ปุ ่ น (JICA) และเจ้ า หน้ า ที ่ ก รมศุ ล กากร ศึกษาดูงาน
ณ สำ�นักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

การประชุม Joint Customs Operation renegade on counterfeit
goods in the ASEM Framework – Briefing Meeting
เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2560 นายชัยยุทธ คำ�คุณ รองอธิบดี
เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมกับผูแ้ ทน OLAF (European Anti-Fraud
Office) หัวข้อ Joint Customs Operation renegade on counterfeit
goods in the ASEM Framework – Briefing Meeting ณ ภิมานสยามฮอลล์
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัลเมอริเดียน กรุงเทพฯ
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12 Customs Snap Shot
วันศุลกากรสากลประจำ�ปี 2560
เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2560 นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานในพิธเี ปิดงานวันศุลกากรสากลประจำ�ปี 2560 โดยหัวข้อ
สำ�คัญสำ�หรับปีนค้ี อื “Data Analysis” ตามสโลแกน “Data Analysis
for Effective Border Management” พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ
จากองค์การศุลกากรโลกแก่ขา้ ราชการกรมศุลกากรทีม่ ผี ลงานดีเด่น โดยมี
แขกผูม้ เี กียรติจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมงาน ได้แก่ ทีป่ รึกษาศุลกากร
จากประเทศต่างๆ ทีป่ ระจำ�อยูใ่ นประเทศไทย, ILEA, ROCB A/P และ JICA
ณ ห้องโถงชัน้ 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร
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โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)
นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะร่วมประชุมหารือ
และแนะนำ�โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ อาทิ
The Australian-Thai Chamber (Austcham)
Thai-European Business Association (TEBA)
นายสุพนั ธุ์ มงคลสุธี ประธานกิตติมศักดิส์ ภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และคณะกลุม่ อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายยรรยง ตัง้ จิตต์กลุ นายกสมาคมชิปปิง้ แห่งประเทศไทย
นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผูน้ ำ�เข้าและส่งออก
ระดับมาตรฐานเออีโอ
นายจิตติ ตัง้ สิทธิภ์ กั ดี ประธานหอการค้าไทย-จีน
Mr.Shingo Sato ประธานหอการค้าไทย-ญีป่ นุ่
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014 Customs Knowledge

เรื่อง : ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ สำ�นักพิกัดอัตราศุลกากร 26 มกราคม 2560

การปรับปรุงพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน
(ASEAN Harmonised Tariff
Nomenclature: AHTN)
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กรมศุลกากรได้เสนอการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำ�หนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 2 ให้สอดคล้องกับพิกัดศุลกากร
ระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลกและพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์
อาเซียน ฉบับปี 2017
พระราชกำ�หนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ได้
มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 และ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ตามเป้าหมายขององค์การ
ศุลกากรโลกและอาเซียน
พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017 มีจำ�นวน 10,813
รายการ ซึ่งมีจำ�นวนรายการเพิ่มขึ้น 1,255 รายการ คิดเป็นร้อยละที่
เพิ่มขึ้น 13.13 โดยมีประเด็นการปรับปรุงแก้ไขที่สำ�คัญ ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์จากปลาและการประมง ได้มีการเพิ่มประเภทย่อย
สำ�หรับสัตว์น้ำ�จำ�พวก ครัสตาเซียโมลลุสก์ และสัตว์น้ำ�ไม่มีกระดูก
สันหลังอื่น ๆ (ตอนที่ 03)

2) ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ มีการเพิ่มพิกัดฯ ใหม่สำ�หรับไม้เขตร้อนให้
มีความละเอียดขึ้นเพื่อมองภาพการค้าและสามารถเฝ้าระวังไม้ที่อาจจะ
สูญพันธ์ รวมถึงมีการเพิ่มพิกัดฯ ใหม่สำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากไม้ไผ่
และหวาย (ตอนที่ 44)
3) ผลิตภัณฑ์ต้านมาลาเรีย มีการแก้ไขให้มีความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ฯ เนื่องด้วยปัจจุบันเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกยังมี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย (ตอนที่ 30 และตอนที่ 38)
4) สารเคมี ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม โดย Chemical Weapons
Convention สารเคมีอันตรายภายใต้การควบคุมโดย The Rotterdam
Convention และมลพิษอินทรีย์แบบตกค้างยาวนาน (Persistent
Organic Pollutants: POPs) ภายใต้การควบคุมโดย The Stockholm
Convention นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มประเภทพิกัดฯ ใหม่สำ�หรับยาที่มี
ส่วนผสมของ Pseudoephedrine หรือ Norephedrine และ Alpha phenylacetoacetonitrile (APAAN) เพื่อเป็นการตรวจสอบและ
ควบคุ ม ยาปริ ม าณยาดั ง กล่ า วเนื่ อ งด้ ว ยอนุ พั น ธ์ ที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบ
อยู่ นั้ น เป็ น สารตั้ ง ต้ น ที่ ส ามารถนำ�ไปสกั ด เพื่ อ ผลิ ต เป็ น ยาเสพติ ด ได้
(เสนอโดย International Narcotics Control Board: INCB) (ตอนที่ 12
ตอนที่ 28 ตอนที่ 29 ตอนที่ 30 และตอนที่ 38)
5) ประเด็นการแก้ไขอื่น ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การค้าระหว่างประเทศและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น
• การยุบรวมผลิตภัณฑ์เซรามิกเคลือบและผลิตภัณฑ์เซรามิก
ไม่เคลือบ (ตอนที่ 69)

(ตอนที่ 48)

• การเปลี ่ ย นแปลงขนาดสำ�หรั บกระดาษหนังสือพิมพ์

• การกำ�หนดประเภทพิกัดฯ ของหลอดไฟแอลอีดี (LED)
ในประเภท 85.39 และแผงวงจรไฟฟ้ามัลติคอมโพแนนท์ (MCOs) ใน
ประเภท 85.42 (ตอนที่ 85)
• การกำ�หนดประเภทพิกดั ฯ ของยานยนต์ไฮบริดและยานยนต์
ไฟฟ้า (ตอนที่ 87)
• การจัดกลุ่มและเพิ่มประเภทพิกัด ฯ ใหม่ของสินค้าขาตั้ง
ประเภทโมโนพอด ไบพอด ไตรพอด และของที่คล้ายกัน (ตอนที่ 96)
สำ�นั ก พิ กัด อั ต ราศุ ล กากรได้ มีก ารเตรี ย มความพร้อมสำ�หรับ
เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านของกรมศุลกากร เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานภาครัฐ ตลอดจน
ภาคเอกชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการนำ�เข้าส่งออกและ
ตัวแทนออกของ ให้มีความรู้ ความเข้าใจพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์
ขององค์การศุลกากรโลก พิกัดศุลกากร ฮาร์โมไนซ์อาเซียน และการแก้ไข
ปรับปรุงพิกดั อัตราอากรขาเข้า ซึง่ มีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560
เพื่อให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากรภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์
อาเซียนฉบับปี 2017 เป็นไปอย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ลดข้อขัดแย้ง
ในการจำ�แนกประเภทพิกัดของสินค้า ลดภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
พิธีการศุลกากร
ซึ่งจะเป็นการช่วยอำ�นวยความสะดวกทางการค้า
ระหว่างประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
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HS Check

การสืบค้นข้อมูลสินค้านำ�เข้า
Customs
Bulletin
มกราคม 2560

HS Check เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งออกแบบมา
เพื่อใช้บนโทรศัพท์มือถือหรือแทปเล็ต ให้ใช้งานง่าย สะดวกและสามารถ
พกพาไปใช้งานได้ในทุกที่ เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับบุคลากรของ
กรมศุลกากร และบุคคลทั่วไปในการสืบค้นข้อมูลสินค้านำ�เข้า เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูลต่อผู้ประกอบการในการนำ�เข้า-ส่งออก
การใช้งาน HS Check นั้น ผู้ใช้งานสามารถค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรของสิ น ค้ า ที ่ น ำ�เข้ า และค้ น หาคำ�วิ น ิ จ ฉั ย ของสินค้าที่ได้มี
การพิจารณาไว้แล้ว หรือข้อมูลสินค้าทีไ่ ด้มกี ารจำ�แนกประเภทพิกดั อัตราศุลกากรล่วงหน้า (Advance Ruling)
นอกจากนี้ HS Check ยังได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การนำ�เข้า รวมถึงข้อมูลด้านพิกัดอัตราศุลกากร อาทิ ตารางเทียบพิกัด
ศุลกากร ข้อมูลการยื่นขอจำ�แนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า
ข้อมูลการยื่นอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร ตลอดจนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ
กรมศุลกากร เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ เพิม่ ช่องทางการสืบค้นข้อมูลบนอุปกรณ์เคลือ่ นทีใ่ ห้บคุ ลากร
ของกรมศุลกากรรวมถึงบุคคลทั่วไปให้สามารถใช้งานง่าย สะดวกและ
สามารถพกพาไปใช้งานได้ในทุกที่
2. เพื่ออำ�นวยความสะดวก และเพิ่มความรวดเร็วในการค้นหา
พิกัดศุลกากรของสินค้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรของกรมศุลกากรรวมถึงบุคคลทั่วไปสามารถสืบค้น
ข้อมูลคำ�วินิจฉัยของสินค้าที่ได้มีการพิจารณาไว้แล้ว และสิ น ค้าที่ได้
มีการจำ�แนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
ได้ง่าย สะดวกและสามารถพกพาไปใช้งานได้ในทุกที่
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กรมศุลกากรจับกุมสินค้าเกษตร สุรา-ไวน์ต่างประเทศ บุหรี่ไฟฟ้า
และสินค้าเบ็ดเตล็ดจากจีนหลีกเลี่ยง-ลักลอบหนีศุลกากร
นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวกรมศุลกากร
จับกุมสินค้าเกษตร สุรา-ไวน์ตา่ งประเทศ บุหรีไ่ ฟฟ้า และสินค้าเบ็ดเตล็ด
จากจีน หลีกเลีย่ ง - ลักลอบหนีศลุ กากร มูลค่าของกลางรวมทัง้ สิน้ กว่า
12 ล้านบาท ณ บริเวณสนามฟุตซอล กรมศุลกากร เมือ่ วันที่ 11 มกราคม
2560
ตามทีก่ รมศุลกากร ได้อนุมตั แิ ผนปฏิบตั กิ ารพิเศษกรมศุลกากร
ประจำ�ปีงบประมาณ 2560 เพือ่ สกัดกัน้ และปราบปรามการกระทำ�ความผิด
เกีย่ วกับสินค้าเกษตร เนื้อและเครื่องในสัตว์ ตลอดจนสินค้าละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ระหว่างวันที่
1 ธันวาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 เพือ่ ความเป็นธรรมในการจัด
เก็บภาษี ปกป้องสังคม และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ขจัดอิทธิพลกลุม่ ขบวนการ
ลักลอบค้าของเถือ่ น นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร จึงได้สง่ั การ
ให้ นายไพศาล ชื่นจิตร รองอธิบดี รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษาด้าน
พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร มอบหมายให้นายวรวุฒิ วิบูลย์ศริ ชิ ยั
ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักสืบสวนและปราบปราม ดำ�เนินการวางแผนจับกุม
สินค้า ตามแผนปฏิบตั กิ ารดังกล่าว ซึง่ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 –
9 มกราคม 2560 ได้มกี ารจับกุมสินค้า ดังนี้
1. สุรา-ไวน์ตา่ งประเทศ ลักลอบนำ�เข้า จำ�นวน 1,200 ขวด มูลค่า
ประมาณ 1.5 ล้านบาท จากการตรวจค้นรถไฟสายใต้ชว่ งก่อนเทศกาลปีใหม่
กรณีเป็นความผิดตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. 2469
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2. บุหรีไ่ ฟฟ้าและน้�ำ ยาบุหรีไ่ ฟฟ้า ลักลอบนำ�เข้า จำ�นวน 5,000 ชิน้
มูลค่าประมาณ 2.5 ล้านบาท จากการตรวจรถบริษทั ขนส่งพัสดุจากภาคใต้เข้า
กรุงเทพมหานคร อันเป็นความผิดตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร
พ.ศ. 2469 สำ�หรับบุหรีไ่ ฟฟ้าและน้�ำ ยาบุหรีไ่ ฟฟ้านัน้ เป็นสินค้าห้ามนำ�เข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ งกำ�หนดให้บารากูแ่ ละบารากู่
ไฟฟ้า หรือบุหรีไ่ ฟฟ้าเป็นสินค้าทีต่ อ้ งห้ามในการนำ�เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.
2557
3. เนือ้ กระบือแช่แข็ง มีเมืองกำ�เนิดต่างประเทศ ลักลอบนำ�เข้า ซึง่ ตรวจ
ค้นรถบรรทุกต้องสงสัยบริเวณจังหวัดเพชรบุรี จำ�นวน 700 กล่อง น้�ำ หนัก
ประมาณ 14,000 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 3.22 ล้านบาท ซึง่ เป็นของต้องได้
รับอนุญาตนำ�เข้าตามพระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กรณีนจ้ี งึ เป็น
ความผิดตามกฎหมายศุลกากรฐานลักลอบหนีศุลกากร ตามมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. ๒๔๖๙ และ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
4. มะพร้าวปอกเปลือกแล้ว มีเมืองกำ�เนิดต่างประเทศ ลักลอบนำ�เข้า ซึง่
ตรวจค้นรถบรรทุกต้องสงสัยบริเวณตลาดผลไม้ปากแซง อำ�เภอเมือง และอำ�เภอ
โป่งน้�ำ ร้อน จังหวัดจันทบุรี จำ�นวน 12,000 ลูก มูลค่าประมาณ 2.4 แสนบาท
อันเป็นความผิดตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ.2469 สำ�หรับ
มะพร้าวนัน้ เป็นสินค้าที่มีมาตรการนำ�เข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เพือ่
คุ้มครองเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวภายในประเทศและการควบคุมการลักลอบนี้
ยังช่วยป้องกันไม่ให้โรคและแมลงทีอ่ าจติดมากับมะพร้าวมาทำ�ลายต้นมะพร้าว
ในไทยอีกด้วย
5. ล้อรถยนต์อลั ลอย สำ�แดงเมืองกำ�เนิดเป็นเท็จเพือ่ หลีกเลีย่ งข้อห้าม
ข้อกำ�กัด จำ�นวน 1,760 CTNS มูลค่าประมาณ 4 ล้านบาท โดยนำ�เข้าทางเรือ
ณ ท่าเรือกรุงเทพ กรณีอนั เป็นความผิดฐานสำ�แดงเท็จตามมาตรา 99 และมาตรา
27 แห่งพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ. 2469 และ พ.ร.บ. ห้ามนำ�ของทีม่ กี าร
แสดงกำ�เนิดเป็นเท็จเข้ามา พ.ศ. 2481
6. สินค้าซึ่งสำ�แดงรายละเอียดเป็นเท็จเพี่อหลีกเลี่ยงศุลกากร ประเภท
อุปกรณ์สอ่ื สาร พร้อมอุปกรณ์ตอ่ พ่วงกว่า 20 รายการ โดยนำ�เข้าทางเรือ ณ ท่าเรือ
กรุงเทพ อาทิ เครือ่ งรับ-ส่งวิทยุโทรคมนาคมพร้อมแท่นชาร์ต จำ�นวน 200 ชุด
เครือ่ งควบคุมระยะไกล (Remote Control) ยีห่ อ้ Logitech จำ�นวน 20 ชุด
รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย (Bluetooth) จำ�นวน 10 ชุด, ลำ�โพงไร้สาย จำ�นวน
50 ชุด แบตเตอรีส่ ำ�รอง จำ�นวน 90 ชุด นาฬิกาข้อมือ (Camera Watch) จำ�นวน
20 ชุด ชุดสายชาร์ตพร้อมหูฟงั จำ�นวน 30 ชุด รวมมูลค่าประมาณ 8 แสนบาท
อนึง่ กรมศุลกากรมีสถิตกิ ารจับกุมเนือ้ กระบือตัง้ แต่เดือนมกราคม –
ธันวาคม พ.ศ. 2559 จับกุม 94 ราย น้�ำ หนัก 695,003 กิโลกรัม รวมมูลค่า
39,038,167 บาท สินค้าบุหรีไ่ ฟฟ้า 11,881 ชิน้ รวมมูลค่า 9,843,706 บาท
สินค้าสุรา-ไวน์ตา่ งประเทศ จำ�นวน 16,658 ขวด รวมมูลค่า 9,595,249 บาท และ
มะพร้าว 245,850 ลูก น้�ำ หนัก 261,000 กิโลกรัม รวมมูลค่า 2,595,910 บาท
การปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมสินค้าลักลอบหลีกเลี่ยงตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากรและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและ
เข้มข้นตามนโยบายของกรมศุ ล กากร และยั ง เป็ น การให้ ความคุ้มครองกับ
กลุม่ ผูป้ ระกอบธุรกิจทีส่ จุ ริตและประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย
............................................................................................
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กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมรถยนต์เก่า ตัวถังรถยนต์เก่า มอเตอร์ไซค์เก่า สินค้าเกษตร ไวน์ตา่ งประเทศ แผงโซล่าเซลล์
และสินค้าละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
นายวิจกั ษณ์ อภิรกั ษ์นนั ท์ชยั รองอธิบดีฯ รักษาการทีป่ รึกษาด้าน
การพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี และคณะผูบ้ ริหารกรมศุลกากร
แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมสินค้าต้องห้ามและหลีกเลี่ยงหนีศุลกากร
ประเภทรถยนต์เก่า ตัวถังรถยนต์เก่า มอเตอร์ไซค์เก่า สินค้าเกษตร
ไวน์ต่างประเทศแผงโซล่าเซลล์และสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ณ บริเวณศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร
สำ�นักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง กรมศุลกากร เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2560
ตามทีก่ รมศุลกากรได้มงุ่ เน้นนโยบายสำ�คัญในการเร่งรัดปราบปราม
สินค้า ลักลอบ หลีกเลีย่ งอากร ข้อห้ามข้อกำ�กัด เพือ่ ความเป็นธรรม
ในการจัดเก็บภาษีปกป้องสังคมและสิง่ แวดล้อม นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดี
กรมศุลกากร จึงสัง่ การให้นายวิจกั ษณ์ อภิรกั ษ์นนั ท์ชยั รองอธิบดี รักษาการ
ทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี วางแผนร่วมกับ
นายวิรัช ฐานะเศรษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า
รักษาราชการแทนผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
มอบหมายให้หน่วยปฏิบตั กิ ารในสังกัดวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวด
เป็นพิเศษเพือ่ สกัดกัน้ ป้องกันและปราบปรามสินค้าลักลอบและหลีกเลีย่ ง
หนีศลุ กากร สินค้าละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา สินค้าทีเ่ ป็นภัยต่อสังคม
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และสิง่ แวดล้อม ได้มกี ารจับกุมสินค้า ดังนี้
1. รถยนต์สว่ นบุคคลเก่าใช้แล้ว ยีห่ อ้ Nissan รุน่ CUBE จำ�นวน 4 คัน มูลค่า
3,000,000 บาท จับกุมได้ทฝ่ี า่ ยบริการศุลกากรที่ 3 ลาดกระบัง นำ�เข้ามาโดยไม่มี
ใบอนุญาตเป็นการหลีกเลีย่ งข้อห้ามข้อกำ�กัด อันเป็นความผิดตามมาตรา 99 และ 27
แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ประกอบมาตรา 16 และ 17 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2482 และ พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำ�เข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า
พ.ศ.2522
2. รถยนต์เก่ายีห่ อ้ Citroen รุน่ 2CV จำ�นวน 1 คัน มูลค่า 1,000,000 บาท และ
ไวน์ตา่ งประเทศ จำ�นวน 5,183 ขวด มูลค่า 9,000,000 บาท จับกุมได้ทฝ่ี า่ ยบริการ
ศุลกากรที่ 7 ลาดกระบัง โดยสำ�แดงชนิดสินค้า ปริมาณ ประเภทพิกดั และอัตราอากร
เป็นเท็จเพือ่ หลีกเลีย่ งอากร ข้อห้าม ข้อกำ�กัด อันเป็นความผิดตามมาตรา 99 และ 27
แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 ประกอบมาตรา 16 และ 17 พ.ร.บ. ศุลกากร
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 และ พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำ�เข้ามาในราชอาณาจักร
ซึง่ สินค้า พ.ศ. 2522
3. รถยนต์เก่าใช้แล้ว ยีห่ อ้ Nissan รุน่ SKYLINE จำ�นวน 3 คัน ตัวถังรถยนต์
เก่าใช้แล้ว ยีห่ อ้ Toyota จำ�นวน 4 โครงและรถจักรยานยนต์เก่าใช้แล้ว ขนาด 50 cc
จำ�นวน 8 คัน รวมมูลค่า 2,000,000 บาท จับกุมได้ทฝ่ี า่ ยบริการศุลกากรที่ 3 ลาดกระบัง
ความผิดกรณีนำ�ของต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.การส่งออกไปนอก
และการนำ�เข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า พ.ศ. 2522 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ ง
กำ�หนดให้ตวั ถังของรถยนต์นั่งที่ใช้แล้ว และโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้า
ทีต่ อ้ งห้ามในการนำ�เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
4. เมล็ดพริกแห้งบด จำ�นวน 47 ตัน มูลค่า 4,000,000 บาท จับกุมได้ทฝ่ี า่ ย
บริการศุลกากรที่ 3 ลาดกระบัง สำ�แดงเป็นผ้าม่าน โดยมีเจตนาแก้ไขรายละเอียด ชนิด
สินค้า และเจตนาสำ�แดงเอกสารเท็จ เพือ่ หลีกเลีย่ งอากร ข้อห้ามข้อกำ�กัด เป็นเหตุให้
อากรขาด อันเป็นความผิดตามมาตรา 99 และ 27 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469
ประกอบมาตรา 16 และ 17 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 พ.ร.บ. อาหาร
พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2551
5. ชุดแผงโซล่าเซลล์ จำ�นวน 1,680 ชุด มูลค่า 10,0000,0000 บาท จับกุมได้ท่ี
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 4 ลาดกระบัง โดยสำ�แดงเมืองกำ�เนิดสินค้าเป็นเท็จเพือ่ หลีกเลีย่ ง
ข้อห้ามข้อกำ�กัด อันเป็นความผิดตามมาตรา 99 และ 27 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.
2469 ประกอบมาตรา 16 และ 17 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 และ พ.ร.บ.
ห้ามนำ�ของทีม่ กี ารแสดงกำ�เนิดเป็นเท็จเข้ามา พ.ศ. 2481
6. ของเล่นเด็กละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จำ�นวน 3,840 กล่อง มูลค่า
1,500,000 บาท จับกุมได้ทฝ่ี า่ ยบริการศุลกากรที่ 2 ลาดกระบัง ความผิดกรณีนำ�ของ
ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร อันเป็นความผิดตามมาตรา 99 และ 27 แห่ง พ.ร.บ.
ศุลกากร พ.ศ. 2469 ประกอบมาตรา 16 และ 17 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2482 และ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พ.ร.บ. เครือ่ งหมายการค้า พ.ศ. 2534
รวมมูลค่าของกลางทัง้ สิน้ 30,500,000 บาท
อนึง่ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 สำ�นักงานศุลกากรตรวจ
สินค้าลาดกระบัง มีสถิตใิ นการจับกุมการกระทำ�ความผิดตามกฎหมายศุลกากรและ
กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ สิน้ 688 ราย และยังคงมุง่ มัน่ ปฏิบตั กิ ารตรวจค้นจับกุม
สินค้าอย่างต่อเนือ่ งและเข้มข้นตามนโยบายของกรมศุลกากร และยังเป็นการให้ความ
คุม้ ครองกับกลุม่ ผูป้ ระกอบธุรกิจทีส่ จุ ริตและประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
อีกด้วย
..........................................................................................
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โลกกลมๆ ใบนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ
ของฟรีไม่เคยมี ของดีไม่เคยถูก
อยู่ให้ไว้ใจ ไปให้คิดถึง
คนเราต้องเดินหน้า เวลายังเดินหน้าเลย
ไม่ต้องสนใจว่าแมวจะสีขาวหรือดำ� ขอให้จับหนูได้ก็พอ
ยิ่งมีใจศรัทธา ยิ่งต้องมีสายตาที่เยือกเย็น
ในโลกกลมๆ ใบนี้ ไม่มีคำ�ว่า แน่นอน
คนเราเมื่อ ตัวตาย ก็ต้องลงดิน
ท้อแท้ได้ แต่อย่าท้อถอย
อิจฉาได้ แต่อย่าริษยา
พักได้ แต่อย่าหยุด
เหตุผลของคนๆ หนึ่ง อาจไม่ใช่ของคนอีกคนหนึ่ง
ถ้าไม่ลองก้าว จะไม่มีวันรู้ได้เลยว่า ข้างหน้าเป็นอย่างไร
หนทางอันยาวไกลนับหมื่นลี้ ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกก่อนเสมอ
ปัญหาทุกอย่าง อยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้น
จะเห็นค่าของความอบอุ่น เมื่อผ่านความเหน็บหนาวมาแล้ว

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินทปัญโญ) วัดธารน้ำ�ไหล
(สวนโมกขพลาราม) อำ�เภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง
สวนโมกขพลารามเพื่ อ ให้ เ ป็ น สถานที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรมและสถานที่ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนา นอกจากนีผ้ ลงานของท่านพุทธทาสภิกขุยงั มีปรากฏอยูม่ ากมาย
ทั้งในรูปพระธรรมเทศนา และในงานเขียน โดยท่านตั้งใจทำ�การถ่ายทอด
พระพุทธศาสนาให้อยู่ในฐานะที่เป็นพุทธะศาสนาอย่างแท้จริง นั่นคือเป็น
ศาสนาแห่งความรู้ ไม่เจือปนไปด้วยความหลงผิดที่เข้าแทรกจนกลายเป็นเนื้อ
ร้ายที่คอยกัดกิน ได้แก่เรื่อง พุทธพาณิชย์, ไสยศาสตร์ และเรื่องความหลงใหล
ในลาภยศของพระสงฆ์ ฯลฯ อีกทัง้ คำ�สอนของท่านพุทธทาสภิกขุกไ็ ด้ถกู ถ่ายทอด
ให้อยู่ในรูปแบบที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ โดยที่ยังคงเนื้อหา
สำ�คัญไว้ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งคำ�สอนของท่านยังรวมไปถึงเรื่องทั่ว ๆ ไปด้วย
เช่น การทำ�งาน, การเรียน ที่สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตประจำ�วัน
สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ โดยที่ยังคงเนื้อหาสำ�คัญไว้ได้อย่างครบถ้วน

อันตรายที่สุดคือ การคาดหวัง
เริ่มต้นดีแล้ว ลงท้ายก็ต้องดีด้วย
อย่ายอมแพ้ ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่
จงใช้สติ อย่าใช้อารมณ์
เบื้องหลังความเข้มแข็ง สมควรมีความอ่อนโยน
ไม่มีคำ�ว่าบังเอิญ ในเรื่องของความรัก มีแต่คำ�ว่า ตั้งใจ
ยินดีกับสิ่งที่ได้มา และยอมรับกับสิ่งที่เสียไป
หลังพายุผ่านไป ฟ้าย่อมสดใสเสมอ
หลังผ่านปัญหา จะรู้ว่าปัญหานั้นเล็กนิดเดียว
ไม่เป็นขุนนางนะได้ แต่ไม่เป็นคนไม่ได้
มีแต่วันนี้ที่มีค่า ไม่มีวันหน้า วันหลัง
เมื่อวานก็สายเกินแล้ว พรุ่งนี้ก็สายเกินไป
อย่าหวังว่าจะได้รับความรัก จากคนที่คุณรัก
เพราะคนที่คุณรัก ไม่ได้รักคุณหมดทุกคน

หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ
กรุงเทพฯ

สวนโมกขพลาราม หรือชื่อเรียกทางการว่า วัดธารน้ำ�ไหล จัดตั้งโดย
พุทธทาสภิกขุ ตั้งที่เขาพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตร
ที่ 134 อำ�เภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและ
สถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
ท่านพุทธทาส หรือ พระมหาเงือ่ ม ในเวลานัน้ พร้อมด้วยโยมน้องชาย
คือ นายยี่เกย หรือ คุณธรรมทาส พานิช และ เพื่อนในคณะธรรมทาน
ประมาณ 4 - 5 คน เท่านั้น ที่ร่วมรับรู้ถึงปณิธานอันมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรม
ตามรอยพระอรหันต์ของท่าน ทุกคนเต็มอกเต็มใจ ที่จะหนุนช่วยด้วยความ
ศรัทธา โดยพากันออกเสาะหาสถานที่ ซึ่งคิดว่ามี ความวิเวก และ เหมาะสม
จะเป็นสถานที่ เพื่อทดลองปฏิบัติธรรม ตามรอยพระอรหันต์ สำ�รวจกันอยู่
ประมาณเดือนเศษ ก็พบวัดร้าง เนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ ชื่อ วัดตระพังจิก
ซึ่งรกร้างมานาน บริเวณเป็น ป่ารกครึ้ม มีสระน้ำ�ใหญ่ ซึ่งร่ำ�ลือกันว่ามีผีดุ
อาศัยอยู่ เมื่อเป็นที่พอใจแล้ว คณะอุบาสกดังกล่าว ก็จัดทำ�เพิงที่พักอยู่หลัง
พระพุทธรูปเก่า ซึ่งเป็นพระประธานในวัดร้างนั้น แล้วท่านก็เข้าอยู่ในวัดร้าง
แห่งนี้ เมื่อวันทื่ 12 พฤษภาคม 2475 อันตรงกับวันวิสาขบูชา โดยมีอัฐบริขาร
ตะเกียง และหนังสืออีกเพียง 2 - 3 เล่ม ติดตัวไปเท่านั้น เข้าไปอยู่ได้ไม่กี่วัน
วัดร้างนามตระพังจิกนี้ ก็ได้รับการตั้งนามขึ้นใหม่ ซึ่งท่านเห็นว่าบริเวณใกล้
ที่พักนั้นมีต้นโมกและต้นพลาขึ้นอยู่ทั่วไป จึงคิดนำ�คำ�ทั้งสองมาต่อเติมขึ้นใหม่
ให้มีความหมายในทางธรรม จึงเกิดคำ�ว่า สวนโมกขพลาราม อันหมายถึง
สวนป่าอันเป็นกำ�ลังแห่งความหลุดพ้นทุกข์ ขึ้นในโลกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ที่มา : http://oknation.nationtv.tv, https://th.wikipedia.org
http://www.manager.co.th
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“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”พระราชทาน ส.ค.ส. 2560
และทรงอวยพร พสกนิกรไทย
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระราชดำ�รัสเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560
แก่ประชาชนชาวไทย เผยแพร่ ท างสถานี โ ทรทั ศ น์ ร วมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย ความว่า ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปี
ใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีเพื่ออำ�นวยพรแก่ท่านทั้งหลายทั่วกัน และ
ขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทุกอย่าง
เสมอมา ในปีที่แล้วบ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์สำ�คัญเกิดขึ้น คือ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคต
เมื่อเดือนตุลาคม กล่าวได้ว่า นำ�ความโศกเศร้าอาดูร และนับเป็นความสูญเสีย
ครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศ ข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันและประทับใจที่ได้เห็น
ประชาชนทุกเพศทุกวัยถ้วนหน้า มีจติ จงรักภักดีและซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
พรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง
ขอขอบใจทุกท่านทีร่ ว่ มมือ ร่วมใจช่วยงานพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียง
ทำ�ให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้อนีน้ า่ จะเป็นเครือ่ งยืนยันได้วา่
คนไทยนั้นมีจิตใจดี มีความกตัญญูกตเวที มีความเอื้ออารีต่อกัน มีความรักชาติ
รักแผ่นดิน เป็นคุณสมบัติประจำ�ชาติ และมีความรู้ความสามารถไม่แพ้ชนชาติ
อื่นใด ดังนั้น ไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาหรือเหตุไม่ปกติใดๆ เกิดขึ้นในบ้านเมือง
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ของเราก็เชือ่ ได้วา่ ถ้าเราจะร่วมกันคิดอ่านและช่วยกันปฏิบตั แิ ก้ไขทุกสิง่ ทุกอย่าง
จะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน
ในปีใหม่นี้ ขอให้ชาวไทยทุกคนตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะรักษาคุณสมบัตินี้
ให้เหนียวแน่น และทำ�ความคิดจิตใจให้แจ่มใสด้วยปัญญาที่กระจ่าง พิจารณา
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงโดยปราศจากอคติ ให้มีความมุ่งมั่นมีกำ�ลังใจ
ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ในภาระหน้าที่ตามแนวพระบรม
ราโชบายที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้พระราชทานไว้ให้งานทุกอย่างสำ�เร็จผล เป็นความดีความเจริญทัง้ แก่ตนเอง
แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ เป็นการรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ในการนี้ ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนชาวไทยโดยเต็ม
กำ�ลังความสามารถเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเช่นกัน ขออนุภาพแห่ง
คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย อีกทั้ง
พระบารมีแห่งสมเด็จพระมหากษัตริยไ์ ทยในอดีต มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นอาทิ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน
ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกายสุขใจ และประสบแต่สิ่งที่
พึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานบัตรอวยพร
ปีพทุ ธศักราช 2560 แก่ประชาชนชาวไทย และผู้ที่ปฏิบัติงานถวายใน
โครงการพระราชดำ�ริต่าง ๆ โดยด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทาน
มีตราประจำ�พระราชวงศ์จกั รีอยูต่ รงกลาง ด้านล่างเป็นพระปรมาภิไธย ภปร
และพระนามาภิไธย สก เมือ่ เปิดบัตรอวยพร ทางด้านซ้ายของบัตรอวยพร
มีขอ้ ความ B.E.2560 (2017) บรรทัดต่อมามีคำ�ว่า Season’s Greetings
and Best Wishes for the New Year จากนั้นเป็นลายพระหัตถ์
พระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และที่ด้านล่างของบัตรอวยพร
มีข้อความ Her Majesty Queen Sirikit and The Royal Family
of Thailand ส่วนที่ด้านขวาของบัตรอวยพร มีพระปรมาภิไธย ภปร

อยู่ด้านบนตรงกลางภาพ ขนาบด้วยพระนามาภิไธย สก และพระ
ปรมาภิไธย วปร ส่วนด้านล่างเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงฉายคูก่ บั สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ
พระบรมราชินนี าถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
อยูใ่ นกรอบวงกลม ด้านล่างพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์
เป็ น พระบรมฉายาลั ก ษณ์ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว พระฉายาลั ก ษณ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระรูปสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระรูป
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ที่มา : มติชนออนไลน์
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