เพี ย งแค่ คุ ณ เปิ ด คุ ณ จะรู ้ จั ก “ศุ ล กากร” มากกว่ า เดิ ม
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ทุุกเรื่่อ� งราวในโลกยุุคปััจจุุบันั ถููกจัับจ้อ้ งสอดส่่องด้้วยสายตาจากคนนัับล้า้ นไม่่ว่า่ เราจะต้้องการหรืือไม่่
ความรวดเร็็วฉัับไวและความก้้าวล้ำำ�นำ
� �ำ สมััยของเทคโนโลยีีการสื่่อ� สารเป็็นเครื่่อ� งบงการให้้เราต้้องระมััดระวััง
การข้้ามผ่่านในแต่่ละย่่างก้้าว เช่่นเดีียวกัับเรื่่�องราวของกรมศุุลกากร
จากความพยายามอย่่างหนัักในการสื่่อ� สาร การส่่งข้้อมููลเพื่่อ� สร้้างความเข้้าใจในงานศุุลกากรให้้บุคุ คล
ภายนอกได้้รัับรู้้�  กลัับกลายเป็็นงานที่่�ยากเย็็นแสนเข็็ญที่่�จะทำำ�ให้้ใครมาสนใจเรื่่�องราวของเรา แล้้วจู่่�  ๆ ไม่่ใช่่
เพราะสวรรค์์บัันดาลแต่่เราก็็พลัันโด่่งดัังในชั่่�วข้้ามคืืนข้้ามวัันด้้วยความเมามัันของชาวสื่่�อสัังคมออนไลน์์
ถึึงเวลาแล้้วที่่�เราต้้องเปลี่่�ยนสถานะเราจากฝ่่ายตั้้�งรัับมาเป็็นฝ่่ายที่่�มีีความพร้้อมในการโต้้กลัับ  หรืือเริ่่มรุ
� กุ
สู่่�การต่่อสู้้� เพื่่�อสร้้างความรัับรู้้�ความเข้้าใจในสัังคมออนไลน์์ กรมศุุลกากรเริ่่�มนำำ�เครื่่�องมืือทางเทคโนโลยีี
ที่่�เรีียกว่่า Social Listening มาใช้้ในการรวบรวม และวิิเคราะห์์ข้้อมููล ข่่าวสาร ที่่�ส่่งผ่่านอยู่่�ในอิินเตอร์์เน็็ต
เพื่่�อเราจะได้้รัับรู้้�รัับทราบ เพื่่�อให้้สามารถตอบโต้้ ชี้้�แจงได้้อย่่างรวดเร็็วและเป็็นระบบ
วิศณุ วัชราวนิช
บรรณาธิการบริหาร

เจ้าของ

บรรณาธิการบริหาร

กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนน สุนทรโกษา
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

นายวิศณุ วัชราวนิช

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมศุลกากร
นายชูชัย อุดมโภชน์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
นายชัยยุทธ คำ�คุณ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
นายสรศักดิ์ มีนะโตรี
รองอธิบดี
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
รองอธิบดี
นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน
รองอธิบดี
นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์
รองอธิบดี

นางพัชรา แสงอรุณ

นางสาวภัทราภรณ์ พงษ์พันธ์

กองบรรณาธิการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อสารองค์กร
สำ�นักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร
นางสาวศรปวันพัสตร์ บุญเชิด นางจารุณี อามานนท์ นายประดิษฐ์ เพชรดา
นางสาวบัณฑิตา ธาราภูมิ นางสาวอุษณี ชัยรัตน์ นายศรัณย์ ศรน้อย
นางชลวรรณ สุขเมือง นางสาวอมราวดี ยอดสุวรรณ์ นางสาวศรัณญา จอมสวรรค์
นายเฉลิมชัย ศิริพงษ์ นายนรินทร์ ชีวตระกูลชัย

e-mail : prcustoms@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2667-7335
Facebook : กรมศุลกากร : The Customs Department
Read online : www.customs.go.th
Customs Call Center : 1164
Line Official : @thaicustoms
Youtube Channel : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมศุลกากร
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กิจกรรมกรมศุลกากร ประจ�ำเดือนมีนาคม 2564
เพีี ย งแค่่ คุุ ณ เปิิ ด คุุ ณ จะรู้้�จัั ก “ศุุ ล กากร” มากกว่่ า เดิิ ม

Customs Share+
Social Listening เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล

What’s New
กรมศุลกากรออกมาตรการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร
กรมศุลกากรดึงนักท่องเที่ยวลงเรือส�ำราญ
กรมศุลกากร ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
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ด่านศุลกากรมุกดาหาร กรมศุลกากร จัดพิธีท�ำลายของกลางมูลค่ากว่า 26 ล้านบาท

อะไรเอ่ย?
เรือ่ งน่ารู้ : การส่งเสริมการลงทุน

Customs
NEWs
การประชุมหารือระหว่างกรมศุลกากร
กับคณะผู้แทนจากสมาคมการค้า
ยูโรเปียนเพือ่ ธุรกิจและการพาณิชย์

เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดี
กรมศุลกากร และนายชัยยุทธ ค�ำคุณ ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วยผู้แทนกรมศุลกากรเข้าร่วม
การประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากสมาคมการค้ายูโรเปียน
เพือ่ ธุรกิจและการพาณิชย์ (European Association for Business
and Commerce : EABC) ในประเด็นความคืบหน้าของ
การด�ำเนินงานทางศุลกากรจากการประชุมกลุ่มย่อยระหว่าง
กรมศุลกากรและ EABC ณ ห้องอนุมานราชธน อาคาร 1
ชั้น 2 กรมศุลกากร
Director-General of Customs, Mr.Chaiyut
Kumkun, Principal Advisor on Customs Control
Development, and representatives from the
Customs Department attended the meeting with
delegates from European Association for Business and
Commerce (EABC).

การประชุมผู้มีส่วนได้เสียทางทะเลในหัวข้อ “การต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า
และการค้าที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ผ่านท่าเรือไทยและห่วงโซ่อุปทานทางทะเล”
เมื่ อ วั น ที่ 9 มี น าคม 2564 นายชั ย ยุ ท ธ ค� ำ คุ ณ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เป็นประธาน
เปิดการประชุมผู้มีส่วนได้เสียทางทะเลในหัวข้อ “การต่อต้าน
การลักลอบค้าสัตว์ป่าและการค้าที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ผ่าน
ท่าเรือไทยและห่วงโซ่อุปทานทางทะเล” (The Maritime
Stakeholder Meeting on Countering Wildlife Trafficking
and Other Illicit Trade through Thai Seaports and
Maritime Supply Chains) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะ
การลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าทางเรือ ณ โรงแรมสกายวิว
สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ
Principal Advisor on Customs Control Development presided over the opening ceremony of
“The Maritime Stakeholder Meeting on Countering Wildlife Trafficking and Other Illicit Trade through Thai
Seaports and Maritime Supply Chains”.
Customs Bulletin
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กรมศุลกากรเปิดอาคารฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากรก้าวสู่ศูนย์ฝึกอบรม
ระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (WCO Regional Training Center)
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดี
กรมศุลกากร เป็นประธานในพิธเี ปิดอาคารศูนย์ฝกึ อบรมสถาบัน
วิทยาการศุลกากร เพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่างเต็มรูปแบบ และพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์ฝึก
อบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก(WCO Regional
Training Center) ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการ
ศุลกากร กรมศุลกากร เชิงสะพานกรุงเทพ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร
The Customs Department organized the opening ceremony of Customs Academy’s new building for
entering the WCO Regional Training Center

การประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมไม้กฤษณา
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทาง
ช่วยเหลือและสนับสนุนอุตสาหกรรมไม้กฤษณา โดยมีนักวิจัย
อิ ส ระพั น ธุ ์ ไ ม้ ก ฤษณา สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
สภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ตราด ผู ้ ส ่ ง ออกไม้ ก ฤษณาของ
ประเทศไทย วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ชมรมไม้ ก ฤษณา (ไม้ ห อม)
แห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าน�้ำมันไม้กฤษณาไทย
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ กรมศุลกากร
Director-General of Customs presided over the
discussion of ways to help and support the Agarwood
plants industry.
6
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การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรือส�ำราญและกีฬา
เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดี
กรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ เรื อ ส� ำ ราญและ
กีฬา ตามประเภท 3(ค) ภาค 4 ตามประกาศกรมศุลกากร
ที่ 29/2564 โดยได้เ ชิญ กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา
กระทรวงคมนาคม กรมสรรพากร กรมเจ้าท่า กองบังคับการ
ต�ำรวจน�ำ 
้ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมธุรกิจ
เรือยอร์ชไทย ผู้ประกอบการมารีน่า และตัวแทนเรือ เข้าร่วม
ประชุมแบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) ณ ห้องภาสกรวงศ์
ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร
Director-General of Customs presided over
the meeting of understanding the rules, methods,
and conditions in the topic of the yacht and sports.

กรมศุลกากร ส่งมอบสิ่งของที่ใช้ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่19 มีนาคม 2564 นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์
รองอธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร ส่ ง มอบสิ่ ง ของที่ ใ ช้ ใ นการป้ อ งกั น
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้แก่ ส�ำนักงานเขตคลองเตย กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ส�ำนักแพทย์
และอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย และจังหวัดชัยภูมิ
ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร
Deputy Director-General of Customs delivered
the items for using in the prevention of Covid-19
pandemic.
Customs Bulletin
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อธิบดีให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวTNN16
เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานพิธีการ
ศุลกากรทางไปรษณีย์
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564   นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมศุลกากร ลงพืน้ ทีแ่ ละให้สมั ภาษณ์ผสู้ อื่ ข่าวของบริษทั
ไทย นิวส์ เน็ตเวิรค์ (ทีเอ็นเอ็น) จ�ำกัด (TNN16) เกีย่ วกับขัน้ ตอน
การปฏิบัติงานพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ ณ ส่วนบริการ
ศุ ล กากรไปรษณี ย ์ (ศู น ย์ ไ ปรษณี ย ์ ด ่ ว นพิ เ ศษกรุ ง เทพฯ)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
Director-General of Customs visited the Postal
Customs Service Section and interviewed with the
Thai News Network (TNN16) Co., Ltd.’s reporter.

กรมศุลกากรร่วมการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2564

ของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมศุลกากร มอบนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดี
กรมศุลกากร เป็นผู้แทนร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
2564 ของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย โดยร่วม
กล่าวอวยพรและแสดงวิสัยทัศน์กรมศุลกากร ซึ่งได้รับเกียรติ
จาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องคอนเวน
ชั่นฮอลล์ ซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
Deputy Director-General of Customs attended
the Annual General Meeting 2021 of Thai Authorized
Customs Brokers Association.
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การรายงานผลการด�ำเนินการตามแนวทาง
การปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มส� ำ หรั บ การประกอบธุ ร กิ จ
ในประเทศไทยของธนาคารโลก
เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
รองอธิบดี พร้อมนางสาวอัจฉรา ลอตินันทน์ ผอ.กมพ และ
นางมาลี สุมโนทยาน ผอ.กพบ เป็นผูแ้ ทนกรมฯร่วมการประชุม
ชี้แจง เรื่อง “การรายงานผลการด�ำเนินการตามแนวทางการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมส�ำหรับการประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) และ 10 ข้อเสนอ
เพือ่ ยกระดับประเทศไทยสู่ 10 อันดับประเทศทีป่ ระกอบธุรกิจ
ได้งา่ ยทีส่ ดุ (Ten for Ten)” โดยมีนายสุพฒ
ั นพงษ์ พันธ์มเี ชาว์
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องบอลรูม
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
Deputy Director-General of Customs attended the clarification meeting on “Reporting the
Performance Results of Improving the Environment for Doing Business in Thailand by the World Bank”.

พิธีท�ำลายของกลางในความผิดตามกฎหมายศุลกากรที่คดีสิ้นสุดแล้ว
เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดี
กรมศุลกากร เป็นประธานพิธีท�ำลายของกลางในความผิดตาม
กฎหมายศุลกากรทีค่ ดีสนิ้ สุดแล้ว โดยวิธฝี งั กลบและเผาท�ำลาย
จ�ำนวน 81 คดี มูลค่า ความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 26 ล้าน
บาท โดยมีนายชัยยุทธ ค�ำคุณ ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
ทางศุลกากร นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดีศุลกากร นายชัย
ฤทธิ์ แพทย์สมาน รองอธิบดีกรมศุลกากร นายกรีชา เกิดศรีพนั ธุ์
รองอธิบดีกรมศุลกากร นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ ผู้อ�ำนวยการ
กองสืบสวนและปราบปราม นายศิรชิ ยั คุณาบุตร ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร พล.ต.ต. สรรธาน อินทรจักร์ ผูบ้ งั คับการ
ต�ำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พล.ต.ต. กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 และคณะกรรมการท�ำลาย
ของกลางร่วมพิธี ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
Director-General of Customs and customs executives joined the destruction ceremony of confiscated
goods of Mukdahan Customs House.
Customs Bulletin
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การประชุมชี้แจง การเชื่อมโยงข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล ผ่านระบบ NSW
เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
รองอธิบดี เป็นผู้แทนกรมฯ ร่วมการประชุมชี้แจง การเชื่อม
โยงข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล ผ่านระบบ National
Single Window (NSW) ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประกันภัย
ทางทะเลและโลจิสติกส์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ โรงแรม
เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
Director-General of Customs attended the
clarification meeting on data linking of Marine Insurance Policy through NSW system.
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บทความโดย : นางจารุุณีี อามานนท์์ นัักประชาสััมพัันธ์์ปฏิิบััติิการ
ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ ส่่วนสื่่�อสารองค์์กร สำำนัักงานเลขานุุการกรม กรมศุุลกากร

Social Listening
นับวันการใช้งาน Social Media มีมากขึ้นทุกวัน
และโลกก�ำลังเข้าสูส่ งั คมออนไลน์แบบไร้พรมแดนโดยทีค
่ น
ทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครอบคลุมเพียงผ่าน
สมาร์ทโฟนเครื่องเดียว ไม่ว่าจะเป็นติดตามความเคลื่อนไหวของคน

ใกล้ชดิ คนรอบข้าง บุคคลสาธารณะ  องค์กรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน หรืออ่าน
ข่าวสารข้อมูลส�ำคัญ และเมื่อพฤติกรรมการใช้งานโลกออนไลน์มีมากขึ้น สิ่งที่
ตามมาคือข้อมูลมหาศาลที่อยู่บนโลกออนไลน์ แต่การน�ำข้อมูลออกมาใช้งาน
เพือ่ เอือ้ ประโยชน์ตอ่ งานภาครัฐได้จริงนัน้   กลับไม่ใช่เรือ่ งง่าย เพราะด้วยข้อมูล
จ�ำนวนมหาศาลทีม่ อี ยูบ่ นออนไลน์กลับมีอยูม่ ากมายกระจัดกระจายเต็มไปหมด
ในหลากหลายช่องทาง อาทิ Facebook , Twitter , Instagram , YouTube

ตลอดจน Web board ต่าง ๆ   ดงั นัน้
ส่วนสื่อสารองค์กร ส�ำนักงานเลขานุการ
กรม กรมศุลกากร จึงจ�ำเป็นจะต้องอาศัย
เครือ่ งมือเทคโนโลยีอย่าง Social Listening
Tools เข้ามาช่วยสกัด Data ที่ส�ำคัญที่
กรมศุลกากรต้องการ และน�ำข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ต่อยอดเพื่อวิเคราะห์แผนการสื่อสาร
ขององค์กรและการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
และกลุ่มเป้าหมาย เพราะการด�ำเนินงาน
ด้านการสื่อสารของกรมศุลกากรในยุคที่
ประเทศไทยก�ำลังเข้าสูย่ คุ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ
ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี รวมทั้ง
การสือ่ สารในรูปแบบต่าง ๆ ทีต่ อ้ งมีการปรับ
Customs Bulletin
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ตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกคนต้องการได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว การที่สังคมมีความซับซ้อน ผู้คนใช้ชีวิตเร่งรีบ
การสื่อสารข้อมูลแบบเดิม ๆ อาจจะไม่สามารถรองรับความต้องการการสื่อสาร
ของมนุษย์ได้ สื่อออนไลน์จึงเป็นทางเลือกของการสื่อสาร ข้อมูลที่ถูกน�ำมาใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันมากขึ้น การสื่อสารด้วยสื่อออนไลน์เป็นการสื่อสารข้อมูลที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกีย่ วข้องมีรปู แบบการสือ่ สารข้อมูลทีห่ ลากหลายซึง่ สอดคล้อง
กับการด�ำเนินชีวิตของคนในยุคดิจิทัล การสื่อสารข้อมูลของมนุษย์ประกอบด้วย
ผูส้ ง่ สาร ช่องทาง และผูร้ บั สาร ซึง่ ไม่วา่ จะสือ่ สารด้วยวิธกี ารใดก็ตอ้ งประกอบด้วย
องค์ประกอบเหล่านี้ การสือ่ สารถือเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ มนุษย์เมือ่ เข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั
การสือ่ สารก็เปลีย่ นแปลงไปตามเทคโนโลยีทเี่ ข้ามา ทุกคนสามารถน�ำเสนอเรือ่ งราว
ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์โดยไม่มกี ารตรวจสอบ มีการปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างผูส้ ง่ สาร
และผู้รับสารได้ตลอดเวลา ในยุคดิจิทัลบทบาทของผู้รับสารจะเปลี่ยนแปลงไป
ไม่ได้ท�ำหน้าที่ในการรับสารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ผู้รับสารยังสามารถ
เป็นทั้งผู้รับสารและส่งสาร ได้ในเวลาเดียวกันสิ่งที่ผู้ใช้สื่อ พึงตระหนักและยึดถือ
น�ำมาปฏิบตั ิ คือ การสือ่ สารและการประชาสัมพันธ์โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในยุค
ดิจิทัล และต้องยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลัก เพราะต้องตอบโจทย์
ความต้องการของประชาชน ที่ส�ำคัญต้องใส่ใจในความรู้สึกและทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน แต่การจะรู้ถึงความต้องการ ความรู้สึกและทัศนคติ
ของประชาชนอาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะในอดีตข้อมูลเหล่านี้จะได้มาจากการท�ำ
แบบสอบถาม การสังเกต การวิจัยข้อมูล ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานมากในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากประชาชน  ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย กว่าจะน�ำมาสรุปให้กลาย
เป็นแผนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อาจไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียแล้ว เนือ่ งจากต้องใช้ระยะเวลาในการประมวลผล
และสรุปนาน ท�ำให้เกิดผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กร การน�ำข้อมูล
ออกมาใช้งานเพือ่ เอือ้ ประโยชน์ตอ่ งานภาครัฐได้จริงนัน้   กลับไม่ใช่เรือ่ งง่าย เพราะ
ด้วยข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลทีม่ อี ยูบ่ นออนไลน์กลับมีอยูม่ ากมายกระจัดกระจายเต็ม
ไปหมดในหลากหลายช่องทาง อาทิ Facebook , Twitter , Instagram , YouTube
ตลอดจน Web board ต่าง ๆ  ดังนัน้ ส่วนสือ่ สารองค์กร ส�ำนักงานเลขานุการกรม
กรมศุลกากร ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ ทีก่ รมศุลกากรจ�ำเป็นจะต้องอาศัยเครือ่ งมือ
เทคโนโลยีอย่าง Social Listening Tools เข้ามาช่วยสกัด Data ที่ส�ำคัญที่
กรมศุลกากรต้องการ และน�ำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ต่อยอดเพื่อวิเคราะห์แผนการ
สื่อสารขององค์กรและการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย เป็นล�ำดับถัดไป
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Social Listening ส�ำคัญต่อองค์กรมากขนาดไหน
และองค์กรจ�ำเป็นต้องมีระบบนี้หรือไม่
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐในปัจจุบัน
ถ้ามองว่าง่ายก็ง่าย เพราะมีเครื่องมือต่าง ๆ มากมายที่ช่วยให้การ
สือ่ สารง่ายขึน้ หากจะมองว่ายากก็อยากขึน้ เพราะการสือ่ สารและ
การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ รวมดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย เข้าถึง และ
ต้องยึดประชาชนเป็นหลัก เพราะต้องตอบโจทย์ความต้องการของ
ประชาชน ทีส่ ำ� คัญต้องใส่ใจในความรูส้ กึ และทัศนคติของประชาชน
ที่มีต่อหน่วยงานและโครงการ กิจกรรมที่หน่วยงานได้ด�ำเนินการ
ออกไปสู่สาธารณะชนย แต่การจะรู้ถึงความต้องการ ความรู้สึก
และทัศนคติของประชาชนอาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะในอดีตข้อมูล
เหล่านี้จะได้มาจากการท�ำแบบสอบถาม การสังเกต การวิจัย
ข้อมูล ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลานานมากในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
จากประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กว่าจะน�ำมาสรุปให้กลายเป็น
แผนการสื่อสารและการประชาชนสัมพันธ์อาจท�ำให้พฤติกรรม
ความต้องการของประชาชนเปลี่ยนไป

Social Listening เครื่องมือค้นหา DATA
การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเดิมใช้เวลานานและทรัพยากรเป็นจ�ำนวนมาก ขณะที่โลกออนไลน์โดยเฉพาะในสื่อสังคม
(Social Media) กลายเป็นช่องทางหลักของหลายๆ หน่วยงานในการสือ่ สารองค์กร ยิง่ ในยุคทีป่ ระชาชนต้องการความเป็นเฉพาะตัว
(Personalize) หน่วยงานต่าง ๆ ยิง่ จ�ำเป็นต้องท�ำหากลยุทธ์ในการด�ำเนินงานสือ่ สารเพือ่ ให้เข้าถึงเฉพาะตัวบุคคล  Social Listening จึง
มีสว่ นช่วยอย่างมากในการทีท่ ำ� ให้หน่วยงานโดยเฉพาะกรมศุลกากร เกิดการรับรูข้ อ้ มูลความต้องการของประชาชน ทัศนคติตา่ ง ๆ
ที่มีต่อกรมฯ  ผ่านผู้ให้บริการ Social Listening ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่อย่างมากมาย โดยที่กรมฯ ไม่จ�ำเป็นต้องลงทุนสร้างขึ้นเอง
นอกจากนี้สื่อ Social Listening ยังช่วยให้กรมฯ สามารถวัดผลและกระแสตอบรับโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้าง Engagement
ให้กับกรมฯ ได้ด้วย
ทั้้�งนี้้�  หลายคนอาจจะสัับสนระหว่่าง Social Listening กัับ Social Analytics ว่่ามีีความเหมืือนกััน ทั้้�งที่่�จริิง ๆ
แล้้วมีีความแตกต่่างกััน โดย Social Listening คืือ เครื่่�องมืือในการค้้าหาข้้อมููล (DATA) และเมื่่�อได้้ข้้อมููลเหล่่านั้้�นมาแล้้ว จะนำำ�
มาทำำ�การวิิเคราะห์์เพื่่�อหาผลลััพธ์์ของข้้อมููลนั้้�นอย่่างแท้้จริิงผ่่านความสามารถของ Social Analytics เพื่่�อให้้เห็็นภาพง่่ายขึ้้�นขอ
ยกตััวอย่่างดัังนี้้� เมื่่�อมีีการใช้้ Social Listening เข้้าไปค้้นหาสิ่่�งต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับกรมฯ ผ่่านช่่องทาง Social Media ต่่าง ๆ อาทิิ
Facebook Twitter Instagram ฯลฯ  จนได้้ข้้อมููลต่่าง ๆ ออกมามากมาย ทั้้�งคำำ�ชมและคำำ�ติิแต่่จะมีีบางคำำ�ที่่�เป็็นลัักษณะก้ำำ��กึ่่�ง
เช่่นคำำ�ว่่า “ดีีจังั ” “ดีีออกอย่่างนี้้�” เพราะมัันมีีทั้้�งในความหมายที่่�เป็็นคำำ�ชมและความหมายในแง่่ลบเชิิงเสีียดสีี Social Analytics จะ
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ต้้องทำำ�การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลว่่าคืือคำำ�ชมหรืือคำำ�ติิ รวมไปถึึงการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลที่่�ได้้จาก Social Listening ว่่าปััจจุุบันั ความต้้องการ
ของประชาชนเป็็นเช่่นไร ต้้องการอะไรและมีีแนวโน้้มว่่าประชาชนจะต้้องการอย่่างไรในอนาคต อธิิบายให้้ชัดั เจน Social Listening
คืือการค้้นหาข้้อมููลดิิบที่่�มีีอยู่่�ทั่่�วไปใน Social Media ขณะที่่�ข้้อมููลดิิบเหล่่านั้้�นจะต้้องผ่่าน Social Analytics เพื่่�อแปลง
ให้้กลายเป็็นข้้อมููลที่่�ใช้้ได้้ในเชิิงการดำำ�เนิินงานด้้านการสื่่�อสารและการประชาสััมพัันธ์์ขององค์์กร

อะไรสำำ�คััญกว่่ากััน Social Listening หรืือ Social analytics
หากถามว่่าอะไรสำำ�คััญกว่่ากััน คงต้้องบอกว่่ามีีความสำำ�คััญด้้วยกัันทั้้�งคู่่�เพราะ Social Listening คืือการจััดเก็็บข้้อมููล
ที่่�มีีการพููดถึึงองค์์กรแต่่กระจััดกระจายอยู่่�บนโลก  Social ให้้มารวมกัันเป็็นก้้อนข้้อมููลเดีียว จากนั้้�นนำำ�ข้้อมููลชุุดนี้้�ไปให้้ Social
Analytics ทำำ�การวิิเคราะห์์แยกแยะออกมา ทั้้�งในเรื่่�องความต้้องการของประชาชนและความรู้้�สึึก ทััศนคติิที่่�มีต่ี อ่ องค์์กร ซึ่่�งหากขาด
Social Listening ก็็จะไม่่มีข้ี อ้ มููลที่่�จะนำำ�มาใช้้ในการวิิเคราะห์์ และอาจต้้องใช้้ระยะเวลานานกว่่าจะได้้ข้อ้ มููล โดยที่่�ไม่่อาจทราบ
ได้้ว่่าข้้อมููลเหล่่านั้้�นเป็็นความจริิงหรืือไม่่ ซึ่่�งหากมีีข้้อมููลแล้้วแต่่ไม่่มีี Social Analytics ข้้อมููลเหล่่านั้้�นอาจจะใช้้ได้้เพีียงไม่่
กี่่�เปอร์์เซ็็นต์์ น่า่ จะกลายเป็็นของไร้้ค่า่ เพราะไม่่สามารถนำำ�ข้้อมููลเหล่่านั้้�นมาใช้้ประโยชน์์ได้้นั่่�นจึึงทำำ�ให้้ทั้้�ง Social Listening และ
Social Analytics มีีความเกี่่�ยวเนื่่�องเชื่่�อมโยงกััน ดัังนั้้�นองค์์กรจึึงควรมีีเครื่่�องมืืออย่่าง Social Listening และควรจะมีี Social
Analytics ในการแปลงข้้อมููลที่่�ได้้มาเพื่่�อใช้้ประโยชน์์ให้้คุ้้�มค่่าในการทำำ�แผนการสื่่�อสารการและประชาสััมพัันธ์์แบบเข้้าถึึงตััว
เฉพาะบุุคคล ซึ่่�งจะช่่วยให้้องค์์กรประสบความผลสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินงาน   รวมถึึงสามารถใช้้ในการวััดผลการดำำ�เนิินการ และ
เฝ้้าระวัังหากเกิิดกระแสในแง่่ลบที่่�เกี่่�ยวกัับองค์์กรในโลก  Social ได้้
ในรอบปีีที่่�ผ่า่ นมา กรมศุุลกากรได้้มีกี ารปฏิิรูปู กระบวนการทำำ�งานในหลายมิิติทั้้�ิ งเพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใส เพิ่่�มประสิิทธิิภ
าพในการทำำ�งานให้้สอดคล้้องกัับแนวทางขององค์์การศุุลกากรโลก การดำำ�เนิินการโครงการหลายโครงการมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�ออำำ�น
วยความสะดวกในการให้้บริิการกัับผู้้�ประกอบการ รวมทั้้�งยัังได้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศเข้้ามาใช้้ในการสนัับสนุุนการให้้บริิ
การและการทำำ�งานของเจ้้าหน้้าที่่� เช่่น การนำำ�เครื่่�อง X-Ray มาใช้้ในการตรวจสอบตู้้�สิินค้้า การนำำ�ระบบ e-Lock มาใช้้กัับการค
วบคุุมการขนส่่งสิินค้้าผ่่านแดน การเพิ่่�มช่่องทางการชำำ�ระภาษีีที่่�สะดวกรวดเร็็วมากขึ้้�นด้้วย ระบบ e-Payment การพััฒนาระบบ
Mobile Application ในเรือ่ งพิกดั ราคา เพือ่ เป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นต่องานศุลกากรให้มคี วามสะดวกมากยิง่ ขึน้
ทั้้�งนี้้�  การนำำ�ระบบเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยมาเพิ่่�มประสิิทธิิภาพงานด้้านการสื่่�อสารและการประชาสััมพัันธ์์ของกรมศุุลกา
กร ในจััดทำำ�ฐานข้้อมููลเพื่่�อวางแผนวิิเคราะห์์งานด้้านการสื่่�อสารเชิิงรุุก สร้้างความรัับรู้้�ความเข้้าใจแก่่ประชาชน และในการสร้้าง
ภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีแก่่องค์์กร ระบบจะทำำ�การจััดการข้้อมููลข่่าวสารบน Social Network จากสิ่่�งที่่�ประชาชนพููดถึึงจริิง ๆ ซึ่่�งมีีการ
กล่่าวถึึงกรมศุุลกากรทั้้�งข่่าวเชิิงบวกและข่่าวเชิิงลบ มีีการแพร่่กระจายของข้้อมููลข่่าวสารบน Social Network เป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว
และโหมกระหน่ำำ��ทุุกทิิศทางไม่่ทราบจุุดเริ่่�มต้้นของแหล่่งที่่�มาของข้้อมููล สำำ�หรัับข้้อมููลข่่าวสารที่่�เป็็นเชิิงบวกนัับเป็็นประโยชน์์แก่่
ประชาชนและภาพลัักษณ์์ที่่�ดีขี องกรมศุุลกากร แต่่สำำ�หรัับข้้อมููลข่่าวสารที่่�เป็็นเชิิงลบเมื่่�อมีีการแพร่่กระจายบน Social Network
อย่่างรวดเร็็วนั้้�น ทำำ�ให้้กรมศุุลกากรไม่่สามารถจััดการหรืือเตรีียมการรัับมืือกัับข่่าวสารที่่�แพร่่กระจายออกไปได้้ อัันเป็็นการสร้้าง
ความรัับรู้้�ความเข้้าใจที่่�ไม่่ถููกต้้องแก่่ประชาชนและในขณะเดีียวกัันก็็เป็็นการสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ไม่่ดีีแก่่องค์์กรกรมศุุลกากรด้้วย
เช่่นกััน
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ดัังนั้้�น ส่่วนสื่่�อสารองค์์กร สำำ�นัักงานเลขานุุการกรม ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานที่่�มีีหน้้าที่่�โดยตรงในการดำำ�เนิินงานด้้านการสื่่�อสาร
และงานด้้านการสร้้างภาพลัักษณ์์ขององค์์กร จึึงนำำ�ระบบ Social Listening มาเพิ่่�มประสิิทธิิภาพงานด้้านการสื่่�อสารและการ
ประชาสััมพัันธ์์ขององค์์กร โดยนำำ�ระบบ Social Listening เข้้ามาช่่วยในการรวบรวมข้้อมููลข่่าวสารจากสิ่่�งที่่�ประชาชนพููดถึึงจาก
ทุุกแหล่่งที่่�มาบน Social Network นำำ�มาจััดทำำ�เป็็นฐานข้้อมููล ประมวลผล วิิเคราะห์์ คััดกรองแยกแยะข่่าวสารเชิิงบวกเชิิงลบ
และแจ้้งเตืือนมายัังผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบได้้อย่่างถููกต้้อง รวดเร็็ว ทัันต่่อสถานการณ์์ ทำำ�ให้้สามารถเตรีียมการและจััด
ทำำ�แผนงานด้้านสื่่�อสารและการประชาสััมพัันธ์์เชิิงรุุก สร้้างความรัับรู้้�ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องแก่่สาธารณชน และสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีี
ให้้แก่่องค์์กรได้้ อัันเป็็นการสอดรัับกัับยุุทธศาสตร์์ของกรมศุุลกากรด้้านการพััฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสารเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าและพััฒนาสมรรถนะบุุคลากรและการบริิหารจััดการองค์์กร เพื่่�อเป็็นการพััฒนา
ระบบราชการให้้เป็็นระบบราชการ 4.0 ในการเปิิดเผยการทำำ�งานสร้้างความโปร่่งใสมีีการทำำ�งานในเชิิงรุุกและมองไปข้้างหน้้า
โดยตั้้�งคำำ�ถามกัับตนเองเสมอว่่าประชาชนจะได้้อะไรมุ่่�งเน้้นแก้้ไขปััญหาความต้้องการและตอบสนองความต้้องการของประชาชน
โดยไม่่ต้้องรอให้้ประชาชนเข้้ามาติิดต่่อขอรัับบริิการหรืือร้้องขอความช่่วยเหลืือจากทางราชการ และทำำ�งานอย่่างเตรีียมการณ์์
ไว้้ล่่วงหน้้ามีีการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงสร้้างนวััตกรรมหรืือความคิิดริิเริ่่�มและประยุุกต์์องค์์ความรู้้�  ในแบบสหสาขาวิิชาเข้้ามาใช้้ใน
การตอบโต้้กัับโลกแห่่งการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างฉัับพลััน เพื่่�อสร้้างคุุณค่่า มีีความยืืดหยุ่่�น และความสามารถในการตอบสนองกัับ
สถานการณ์์ต่่าง ๆ ได้้อย่่างทัันเวลาตลอดจนเป็็น องค์์การที่่�มีีขีีดสมรรถนะสููง ปรัับตััวเข้้าสู่่�สภาพความเป็็นสำำ�นัักงานสมััยใหม่่
และเป็็นไปตามมาตรฐานศุุลกากรโลก อัันเป็็นการก้้าวเข้้าสู่่� Customs 4.0 และเป็็นการสนองรัับนโยบายรััฐบาล Thailand 4.0
อย่่างแท้้จริิง
Social Listening สำำ�คััญต่่อองค์์กรมากขนาดไหน และองค์์กรจำำ�เป็็นต้้องมีีระบบนี้้�หรืือไม่่ (ออนไลน์์). (2563) สืืบค้้นจาก : https://www.
marketingoops.com/marketing-tech/how-important-is-social-listening/ (21 เมษายน 2564)
เรีียบเรีียง โดย จารุุณีี อามานนท์์ นัักประชาสััมพัันธ์์ปฏิิบััติิการ ส่่วนสื่่�อสารรองค์์กร สำำ�นัักงานเลขานุุการกรม กรมศุุลกากร
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กรมศุลกากรออกมาตรการอ�ำนวยความสะดวกทาง
การค้าเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร
         นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร แถลงข่าว เรื่อง มาตรการ
อ�ำนวยความสะดวกทางการค้าเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร ณ ศูนย์แถลงข่าว ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร นายชัยยุทธ ค�ำคุณ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร
ได้มอบหมายให้มกี ารแถลงข่าว เรือ่ ง มาตรการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าเกีย่ วกับพิธกี ารศุลกากร ซึง่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา กรมศุลกากรมีมาตรการต่าง ๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการค้า เสริมสร้างความรวดเร็ว โปร่งใส ให้กับผู้ประกอบ
การโดยมีรายละเอียดของมาตรการที่ส�ำคัญ ดังนี้

1.มาตรการลดข้อโต้แย้งและการวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

กรมศุลกากรได้ให้ความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับปัญหาพิกดั อัตราศุลกากรส�ำหรับสินค้า ณ ขณะน�ำเข้า
โดยก�ำหนดให้ส�ำนักงานศุลกากรแต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญพิกัดอัตราศุลกากรประจ�ำส�ำนักงาน เพื่อท�ำหน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษา
กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยสงสัยหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรส�ำหรับสินค้าที่ก�ำลังผ่านพิธีการศุลกากร ทั้งนี้
เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อย และลดภาระผู้ประกอบการในการวางประกันสินค้าที่ไม่มีปัญหาพิกัดอีกด้วย
ในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบการประสงค์ จะวางประกัน หากยังมีขอ้ โต้แย้งในเรือ่ งพิกดั อัตราศุลกากร อยูน่ นั้ กรมศุลกากรได้ออกมาตรการ
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด�ำเนินการพิจารณาพิกัดอัตราศุลกากร ส�ำหรับสินค้าที่มีปัญหานั้น เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
โดยกรมศุลกากรสัง่ การให้สำ� นักงานศุลกากรแต่งตัง้ คณะท�ำงานพิจารณาปัญหาพิกดั อัตราศุลกากรประจ�ำส�ำนักงาน ท�ำหน้าทีใ่ น
การให้ความเห็นพิกดั อัตราศุลกากรส�ำหรับสินค้านัน้ โดยเร็ว ก่อนส่งให้กองพิกดั อัตราศุลกากรวินจิ ฉัยในขัน้ ตอนสุดท้ายต่อไป ทัง้ นี้
กรมศุลกากรได้มกี ารก�ำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในแต่ละขัน้ ตอนไว้ ซึง่ การด�ำเนินการดังกล่าว จะช่วยให้การพิจารณาปัญหาพิกดั
ภายหลังการน�ำเข้า มีความรวดเร็ว เป็นมาตรฐาน อันจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในการค�ำนวณต้นทุนการน�ำเข้าสินค้า
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และลดปัญหาข้อโต้แย้งเรือ่ งพิกดั อัตราศุลกากรส�ำหรับสินค้าที่
เคยมีปัญหา หากมีการน�ำเข้ามาอีกในอนาคต
นอกจากนี้ กรมศุ ล กากรยั ง ได้ อ อกประกาศกรม
ศุลกากร ที่ 28/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับผู้ประกอบการใน
กรณีทมี่ ปี ญ
ั หาข้อโต้แย้งพิกดั อัตราศุลกากร ณ ขณะน�ำเข้าและ
ผู้ประกอบการประสงค์จะน�ำของออกไปก่อน โดยการวาง
ประกัน

2. มาตรการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธี
การและเงื่อนไขเกี่ยวกับเรือส�ำราญและกีฬาที่
น�ำเข้ามาพร้อมกับตนหรือเข้ามาชั่วคราว
กรมศุลกากรได้ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 29/2564
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 แก้ไขปรับปรุง การปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรส�ำหรับเรือส�ำราญและกีฬาที่น�ำเข้ามาพร้อมกับตน
หรือน�ำเข้ามาชั่วคราว โดยใช้สิทธิยกเว้นอากรตาม ภาค 4
ประเภท 3 (ค) แห่งพระราชก�ำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.
2530 โดยมีสาระส�ำคัญในการขยายหลักการส�ำหรับเพดาน
ระยะเวลาการน�ำเรือเข้ามาพร้อมกับตนหรือน�ำเข้ามาชั่วคราว

จาก 1 ปี เป็น 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่น�ำเข้า โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ประกาศก�ำหนด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศและเสริมสร้างให้ไทยเป็นศูนย์กลางมารีนาของอาเซียน

3. มาตรการแก้ไขปรับปรุงพระราชก�ำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

  ขณะนี้ กรมศุลกากรได้ด�ำเนินการแก้ไขพระราชก�ำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562   จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระ
ราชก�ำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่...) พ.ศ. ... โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมศุลกากร
(www.customs.go.th) หัวข้อ “การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�ำหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 5 เมษายน 2564 ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร
ที่ 33/2564 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564
กรมศุลกากรจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และประชาชนทัว่ ไปร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว เพื่อจะได้รวบรวมความคิดเห็นและน�ำมาประกอบการพิจารณาต่อไป
      ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศกรมศุลกากรข้างต้นหรือจากเว็บไซต์www.customs.go.th
หัวข้อ เรื่องน่ารู้และกฎหมาย
    ......................................................................
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กรมศุลกากรดึงนักท่องเที่ยวลงเรือส�ำราญ
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ซักซ้อม
ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรือ
ส�ำราญและกีฬา ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 29/2564
โดยได้เชิญกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา กระทรวงคมนาคม
กรมสรรพากร กรมเจ้าท่า กองบังคับการต�ำรวจน�ำ 
้ การท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมธุรกิจเรือยอร์ชไทย ผูป้ ระกอบ
การมารีน่า และตัวแทนเรือ หารือร่วมกัน ณ ห้องภาสกรวงศ์
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า ตามนโยบาย
รัฐบาลในการสนับสนุนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่อง
เที่ยวทางน�้ำและเรือส�ำราญในภูมิภาคเอเซีย (Marina Hub
of Asia) และเพื่อผลักดันนโยบายดังกล่าว กรมศุลกากร
จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น การออกประกาศกรมศุ ล กากร ที่ 29/2564
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ในเรื่องของการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรือส�ำราญและกีฬา
ตามประเภท 3 (ค) ภาค 4 แห่ ง พระราชก� ำ หนดพิ กั ด
อั ต ราศุ ล กากร พ.ศ. 2530 เพื่ อ ขยายระยะเวลาเรื อ
ยอร์ ช ให้ อ ยู ่ ใ นไทยได้ 2 ปี 6 เดื อ น และให้ เ รื อ ซุ ป เปอร์
ยอร์ ช ที่ มี ข นาดความยาวตั้ ง แต่ 30 เมตรขึ้ น ไป บรรทุ ก
ค น โ ด ย ส า ร ไ ด ้ ไ ม ่ เ กิ น 1 2 ค น ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงคมนาคมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เข้ า มาชั่ ว คราวได้
กรมศุลกากรให้ความส�ำคัญกับการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
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โดยเรือยอร์ช ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ โดยการแวะ
ท่องเที่ยว เช่าท่าที่จอดเรือ (Marina) จ้างซ่อมบ�ำรุงรักษาเรือ
ใช้บริการโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายเสบียงอาหาร ฯลฯ รวมถึง
การสร้างงานให้กบั คนในพืน้ ที่ ได้แก่ การจ้างกัปตันและลูกเรือ
เพื่อดูแลเรือ การจ้างช่างซ่อมเรือ อีกทั้งเป็นการพัฒนาความรู้
ด้านวิชาชีพเกีย่ วกับการซ่อมเรือและการเป็นกัปตันเรือส่งผลให้
รัฐบาลมีรายได้จาภาษีมูลค่าเพิ่มส�ำหรับการใช้จ่ายในประเทศ
ส่วนการให้เรือซุปเปอร์ยอร์ช ตามประกาศกระทรวงคมนาคม
เข้ า มาชั่ ว คราวได้ นั้ น จะท� ำ ให้ เ กิ ด การท่ อ งเที่ ย วของกลุ ่ ม
นักท่องเที่ยวเศรษฐีต่างชาติโดยเรือซุปเปอร์ยอร์ช ที่ต้องการ
มาท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคเอเชีย และก่อให้เกิดเม็ดเงินจาก
การใช้จ่ายที่สูงมากของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ คาดว่าจะสร้าง
รายได้ให้แก่ประเทศถึง 155 ล้านบาทต่อล�ำต่อปี และอาจ
มีการใช้จ่ายในประเทศสูงถึง 2 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งส่งผล
ให้เกิดการสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและยังสอดรับกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยมีกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนยั ส�ำคัญ (Big Rock) อีกด้วย
......................................................................
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กรมศุลกากร ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานพิธีการศุลกากร
ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ชีแ้ จงขัน้ ตอน
การปฏิบัติงานพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
ณ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
กรุงเทพฯ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ชีแ้ จงว่า กรณี
มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการท�ำงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรใน
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ จึงขออธิบายถึงขั้น
ตอนการปฏิบัติงานพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ ที่มีขั้นตอน
อยูห่ ลายประการ เริม่ ตัง้ แต่ เมือ่ สิง่ ของทีส่ ง่ มาจากต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะท�ำการคัดแยกออกเป็น 3 ประเภทได้แก่
ประเภทที่ 1 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 2 ของซึง่ มีราคา FOB
รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท (ต้องช�ำระอากร) และประเภทที่
3 ของอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.การคัดแยกสิ่งของที่น�ำเข้าทางไปรษณีย์
ระหว่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะคัดแยกสิ่งของที่น�ำเข้าทาง
ไปรษณีย์ระหว่างประเทศออกเป็น 3 ประเภท เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและจัดเก็บอากร ได้แก่

ประเภทที่ 1 ของยกเว้นอากร

ของที่น�ำเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่ง
แต่ละหีบห่อมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยไม่เกิน 1,500
บาท ตามภาค 4 ประเภท 12 แห่งพระราชบัญญัติพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 หรือตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็น
ตัวอย่างและไม่มรี าคาทางการค้า ตามภาค 4 ประเภท 14 แห่ง
พระราชบัญญัตพิ กิ ดั อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของ
ต้องห้ามต้องก�ำกัด
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ประเภทที่ 2 ของซึ่งมีราคา FOB รวมกันไม่เกิน
40,000 บาท (ต้องช�ำระอากร)

ของประเภทนี้หมายถึงของซึ่งส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งถึง
ผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกัน หรือเข้ามาถึงพร้อมกัน ไม่ว่าจะ
มีจ�ำนวนกี่หีบห่อ มีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท
และไม่เป็นของต้องห้ามต้องก�ำกัด หรือของที่ต้องส่งตัวอย่าง
ด้วยกับการประเมินค่าภาษีอากร ท่านสามารถยื่นค�ำร้องขอ
วิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย
ให้ประเมินภาษีใหม่ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนดก่อนการช�ำระค่า
ประเภทที่ 3 ของอื่น ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ
ภาษีอากร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการโต้แย้ง ทั้งนี้ให้
ประเภทที่ 2
ของอื่น ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 จะ แนบใบแจ้งให้ไปรับสิง่ ของส่งทางไปรษณียร์ ะหว่างประเทศกับ
ถูกเก็บรักษาในโรงพักสินค้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด หรือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด โดยที่ยังไม่ต้องรับสิ่งของ เพื่อให้
ส่งไปที่ส�ำนักงานหรือด่านศุลกากร เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร ที่ท�ำการไปรษณีย์ ส่งพัสดุไปรษณีย์ดังกล่าวกลับไปยังหน่วย
งานศุลกากรพิจารณาทบทวนความถูกต้องของการประเมินค่า
ภาษีอากรต่อไป   
2.การปฏิบัติกับสิ่งของที่คัดแยก ดังนี้
ประเภทที่ 1 ของยกเว้นอากร

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด จะน�ำส่งที่บ้านของผู้รับ

ประเภทที่ 2 ของซึ่งมีราคา FOB รวมกันไม่เกิน
40,000 บาท

กรณีที่มีการเปิดตรวจสิ่งของที่มีการส่งทางไปรษณีย์
ระหว่ า งประเทศ เพื่ อ ท� ำ การประเมิ น ภาษี อ ากรของกรม
ศุลกากร ภายใต้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560
นั้น เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะเปิดตรวจและประเมินค่าภาษี
อากรต่อหน้าเจ้าหน้าที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ร่วมเปิด
ด้วยทุกครั้งและเมื่อเปิดตรวจเสร็จสิ้นแล้วจะด�ำเนินการปิด
หีบห่อพัสดุ ด้วยการคาดเทปกาวพลาสติกที่มีข้อความทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ “เปิดตรวจ/ปิดผนึก โดยพนักงาน
ศุลกากร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ EXAMINED/SEALED BY
CUSTOMS AND POSTAL OFFICERS”
กรมศุลกากรจะประเมินค่าภาษีอากรตามแนวของการ
ประเมินราคาศุลกากรภายใต้ความตกลงแกตต์ขององค์การ
การค้าโลก ทั้งนี้ โดยใช้ราคาซื้อขายได้จริงที่รวมค่าขนส่งและ
ค่าประกันภัย (CIF) เป็นฐานในการประเมินค่าภาษีอากรโดย
เบื้องต้นจะพิจารณาราคาจากเอกสารรายละเอียดของสินค้า
และราคา (Invoice หรือ CP72:CUSTOMS DECLARATION)
ทีแ่ นบมากับหีบห่อ เว้นแต่มขี อ้ สงสัยว่าราคาทีป่ รากฏนัน้ ไม่นา่
จะใช่ราคาซื้อขายแท้จริง
ในกรณีทที่ ที่ ำ� การไปรษณียแ์ จ้งให้ไปรับพัสดุไปรษณีย์
และช�ำระค่าภาษีอากร ณ ที่ท�ำการไปรษณีย์ หากท่านไม่เห็น
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ประเภทที่ 3 ของอื่น ๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ
ประเภทที่ 2

ของจะถูกเก็บรักษาในโรงพักสินค้าบริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ�ำกัด หรือส่งไปที่ส�ำนักงานหรือด่านศุลกากร เพื่อปฏิบัติ
พิธีการศุลกากร ผู้รับของต้องมาติดต่อที่ส่วนบริการศุลกากร
ไปรษณีย์ หรือส�ำนักงานหรือด่านศุลกากร ตามที่ระบุไว้ในใบ
แจ้งฯ เพื่อตรวจสอบของพร้อมเจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่
ศุลกากรจะประเมินอากรขาเข้าและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และหากพบว่าเป็นของต้องมีใบอนุญาตน�ำเข้า ผูร้ บั ของต้องจัด
เตรียมใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมือ่ ผูร้ บั ของปฏิบตั คิ รบถ้วนตามกฎหมายอืน่ และช�ำระค่าภาษี
อากร ผู้รับสามารถรับของไปจากอารักขาศุลกากร
ส�ำหรับ สถิตกิ ารน�ำเข้าสิง่ ของส่งทางไปรษณียร์ ะหว่าง
ประเทศ ในปีงบประมาณ 2562 มีทั้งหมด 5,989,619 หีบห่อ
ในปีงบประมาณ 2563 มีทั้งหมด 4,817,355 หีบห่อ ด้านสถิติ
การจับกุมตรวจยึดสิง่ ของผิดกฎหมาย ของส่วนบริการศุลกากร
ไปรษณีย์ ส�ำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ปีงบประมาณ 2563 มี
ดังนี้ ยาเสพติด จ�ำนวน 214 ราย น�้ำหนัก 978.92  กิโลกรัม
มูลค่า 404,770,100 บาท วัตถุลามก จ�ำนวน 356 ราย น�ำ้ หนัก
1,077.87 กิโลกรัม มูลค่า 1,796,000 บาท บุหรี่ไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ จ�ำนวน 391 ราย น�้ำหนัก 451.15 กิโลกรัม มูลค่า
257,300 บาท
......................................................................

What’s
New
ด่านศุลกากรมุกดาหาร กรมศุลกากร จัดพิธีท�ำลายของกลางมูลค่ากว่า 26 ล้านบาท
            วันนี้ (25 มีนาคม 2564) นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานพิธีท�ำลายของกลางในความ
ผิดตามกฎหมายศุลกากรที่คดีสิ้นสุดแล้ว โดยวิธีฝังกลบและ
เผาท�ำลาย จ�ำนวน 81 คดี มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ
กว่า 26 ล้านบาท โดยมีนายชัยยุทธ ค�ำคุณ ที่ปรึกษาด้าน
พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รอง
อธิบดีศุลกากร นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน รองอธิบดีกรมศุลกากร
น า ย ก รี ช า เ กิ ด ศ รี พั น ธุ ์ ร อ ง อ ธิ บ ดี ก ร ม ศุ ล ก า ก ร
นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ผู้อ�ำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม
น า ย ศิ ริ ชั ย คุ ณ า บุ ต ร ผู ้ อ� ำ น ว ย ก า ร ส� ำ นั ก ง า น
ศุ ล กากรภาคที่ 2 นายพร้ อ มชาย สนิ ท วงศ์ ณ อยุ ธ ยา
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร พล.ต.ต. สรรธาน อินทรจักร์
ผู ้ บั ง คั บ การต� ำ รวจภู ธ รจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร พล.ต.ต.
กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
และคณะกรรมการท�ำลายของกลางร่วมพิธี ณ ด่านศุลกากร
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
         นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า
พิธีท�ำลายของกลางในความผิดตามกฎหมายศุลกากรที่คดี
สิ้นสุดแล้ว โดยวิธีฝังกลบและเผาท�ำลาย ของด่านมุกดาหาร
ในครั้งนี้ มีจ�ำนวน 81 คดี มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ
กว่า 26 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามภารกิจหลักของกรมศุลกากร
ในการป้องกันและปราบปราม สินค้าลักลอบหนีศุลกากร หลีก
เลีย่ งภาษีศลุ กากรและสินค้าทีไ่ ม่ผา่ นพิธกี ารศุลกากรโดยถูกต้อง
โดยเฉพาะการปราบปรามการละเมิดสิขสิทธิแ์ ละทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา ตามพ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า รายละเอียดดังนี้
1. ประเภทบุหรี่ไฟฟ้า ยา วัคซีนสัตว์ ฯลฯ อันเป็น
ของต้ อ งห้ า มน� ำ เข้ า ตามกฎหมาย จ� ำ นวน 29 คดี มู ล ค่ า
24,400,204.99 บาท น�้ำหนัก 7,662.20 กิโลกรัม จะท�ำลาย
โดยวิธกี ารบดท�ำลายฝังกลบบริเวณด่านศุลกากรมุกดาหาร โดย
ได้รบั ความอนุเคราะห์รถบดเพือ่ ท�ำลายจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร
2. ประเภทของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา เลี ย นแบบ
เครื่องหมายการค้า และของต้องห้ามต้องก�ำกัดในการน�ำ

เข้า เช่น กระเป๋า กางเกง เสื้อผ้า ฯลฯ จ�ำนวน 52 คดี มูลค่า
2,003,439.95 บาท น�้ำหนัก12,193.69 กิโลกรัม จะท�ำลาย
ด้วยวิธีการเผาท�ำลาย โดยจะน�ำส่งไปเผาที่โรงก�ำจัดขยะของ
เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งทางเทศบาลนครอุดรธานี ได้ให้ความ
อนุเคราะห์เตาเผาขยะก�ำจัดเชื้อเพื่อท�ำลายของกลาง
อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวต่อว่า การด�ำเนินการครัง้ นีไ้ ด้
ร่วมกันบูรณาการ ในการปราบปรามสินค้าลักลอบหนีศลุ กากร
ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารกับหน่วยงานมั่นคงในพื้นที่ ได้แก่
ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ผู้ก�ำกับการตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าหน่วยเรือรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามล�ำน�้ำโขง ผู้บังคับหมวดเคลื่อนที่เร็วที่ 3
กองก�ำลังเคลื่อนที่เร็วที่ 1 กองก�ำลังสุรศักดิ์มนตรี ผู้อ�ำนวย
การกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร
และผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2110จังหวัด
มุกดาหาร ส�ำหรับของกลางที่น�ำมาท�ำลายในวันนี้ เป็นของ
กลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว และตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย
โดยจะท�ำลายด้วยการบด ทุบ ท�ำให้เสื่อมสภาพ และน�ำไป
ฝังกลบ บริเวณหลุมฝังกลบ ภายในพื้นที่ของด่านศุลกากร
มุกดาหาร รวมถึงน�ำส่งไปเผาที่โรงก�ำจัดขยะของเทศบาลนคร
อุดรธานีต่อไป
..............................................
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อะไรเอ่ย ?

เป็็ น มาตรการหนึ่่�งในการดึึ ง ดูู ด นัั ก ลงทุุ น จากต่่ า งประเทศ ให้้ เข้้ า มาลงทุุ น
ในกิิ จ การที่่�รัั ฐ ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ โดยมีี ห น่่ ว ยงานหลัั ก ที่่�ดูู แ ลรัั บ ผิิ ด ชอบ คืื อ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (Office of the Board Of Investment
: BOI) สิิ ท ธิิ แ ละประโยชน์์ ท างภาษีี อ ากรที่่�ผู้้�ได้้ รัั บ การส่่ ง เสริิ ม การลงทุุ น
ได้้ รัั บ เป็็ น ไปตามที่่�บัั ญ ญัั ติิ ไว้้ ใ นพระราชบัั ญ ญัั ติิ ก ารส่่ ง เสริิ ม การลงทุุ น พ.ศ.2520

BOI

การส่่งเสริิมการลงทุุน

การขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน
ผู้้�ประกอบการที่่�ประสงค์์ขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์ต้้องยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน และต้้องปฏิิบััติิตาม
หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ ตามที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนกำำ�หนด
กรณีีที่่�คณะกรรมการพิิจารณาเห็็นสมควรให้้การส่่งเสริิมแก่่ผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิมรายใด สำำ�นัักงานจะออกบััตร
ส่่งเสริิมการลงทุุนให้้
เมื่่�อสำำ�นัักงานส่่งเสริิมการลงทุุนอนุุมััติิให้้เครื่่�องจัักร วััตถุุดิิบและวััสดุุจำำ�เป็็น ได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากร
สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการลงทุุนจะออกหนัังสืืออนุุมััติิสั่่�งปล่่อยและส่่งข้้อมููลการอนุุมัติั เิ ข้้าสู่่�ระบบคอมพิิวเตอร์์ของกรมศุุลกากร
ผ่่านระบบ National Single Window (NSW) ในแต่่ละบััญชีีราคาสิินค้้า ซึ่่�งผู้้�ได้้รัับการส่่งเสริิมต้้องนำำ�เครื่่�องจัักร วััตถุุดิิบ
และวััสดุุจำำ�เป็็น เข้้ามาตามช่่วงระยะเวลาที่่�สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการลงทุุนกำำ�หนด

“

สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีอากรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกรมศุุลกากร
ยกเว้้น/ลดหย่่อนอากรขาเข้้าสำำ�หรัับเครื่่�องจัักรตามที่่�คณะกรรมการพิิจารณาอนุุมััติิ
ลดหย่่อนอากรขาเข้้า สำำ�หรัับวััตถุุดิิบหรืือวััสดุุจำำ�เป็็นที่่�นำำ�เข้้ามาในราชอาณาจัักรเพื่่�อใช้้ผลิิต ผสม
หรืือประกอบในกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
ยกเว้้นอากรขาเข้้าสำำ�หรัับของที่่�นำำ�เข้้ามาเพื่่�อใช้้ในการวิิจััยและพััฒนา
ยกเว้้นอากรขาเข้้าวััตถุุดิิบหรืือวััสดุุจำำ�เป็็นสำำ�หรัับการผลิิตเพื่่�อการส่่งออก
ยกเว้้นอากรขาออกสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์หรืือผลิิตผลที่่�ผู้้�ได้้รัับการส่่งเสริิมผลิิตหรืือประกอบ

หมายเหตุุ ผู้้�ได้้รัับการส่่งเสริิมจะต้้องปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด

สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�...

ฝ่่ายเอกสิิทธิิและส่่งเสริิมการลงทุุน ส่่วนบริิการกลาง ของทุุกสำำนัักงานศุุลกากร
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