Customs Guide
การดำำ�เนิินงานของกรมศุุลกากรในสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)

What’s New
กรมศุุลกากรจััดพิิธีีบำำ�เพ็็ญกุุศลและกิิจกรรมน้้อมรำำ�ลึึก
เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันสวรรคตพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร

Customs Learning
รู้้�จััก “ครอ.”

CUSTOMS SAY HI
	สวััสดีีครัับ เรามาเริ่่�มต้้นปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเดืือน
ตุุลาคมเป็็นเดืือนแรกกัันครัับ สำำ�หรัับเดืือนนี้้�มีีวัันสำำ�คััญที่่�มีีความหมาย
กัับประชาชนชาวไทยทุุกคน นั่่�นคืือ วัันคล้้ายวัันสวรรคต พระบาทสมเด็็จ
พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
กรมศุุลกากรได้้จัดั พิิธีีบำ�ำ เพ็็ญกุุศลและกิิจกรรมน้้อมรำำ�ลึกึ ในวัันคล้้ายวััน
สวรรคตฯ โดยจััดกิิจกรรมเพื่่อ� สัังคม (CSR) “ศุุลกากร สานสุุข สู่่�ชุุมชน”
ด้้วยการมอบอุุปกรณ์์สำ�ำ หรัับป้้องกัันการแพร่่ระบาด ของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนาให้้กัับสถานีีอนามััยและโรงเรีียนในเขตคลองเตย นอกจากนี้้�
กรมศุุลกากรได้้ร่่วมพิิธีีวางพวงมาลาถวายสัักการะพระบรมราชานุุสาวรีีย์พ
์ ระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว เนื่่อ� งในวัันปิิยมหาราช
เพื่่�อเป็็นการรำำ�ลึึกถึึงพระมหากรุุณาธิิคุุณของพระองค์์ท่่าน
มาถึึงเรื่่อ� งน่่ายิินดีีของกรมศุุลกากรกัันต่่อเลยนะครัับ ข้้าราชการ
และบุุคลากรกรมศุุลกากรมีีความยิินดีีอย่่างยิ่่�งที่่�นายพชร อนัันตศิิลป์์
มาดำำ�รงตำำ�แหน่่ง อธิิบดีีกรมศุุลกากร และได้้เริ่่�มปฏิิบััติิงานตั้้�งแต่่วัันแรก
ด้้วยการร่่วมพิิธีีรับั รถไฟฟ้้าโมโนเรลขบวนแรกสายสีีชมพูู-เหลืือง พร้้อมทั้้ง�
ให้้การต้้อนรัับนายกรััฐมนตรีี ในการลงพื้้�นที่่รั� บั ฟัังรายงานสรุุปโครงการ
ท่่าเรืือบก (Dry Port) ท่่าเรืือแหลมฉบััง สามารถติิดตามได้้ ในคอลััมน์์
“Customs Message”
แม้้ว่่าเราจะเริ่่�มต้้นปีีงบประมาณใหม่่แล้้ว แต่่สถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนายัังคงเป็็นสถานการณ์์ที่ต้�่ อ้ งเฝ้้าระวัังอยู่่�
ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบแก่่ประชากรโลก ทั้้ง� ในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสุุขอนามััย
กรมศุุลกากรในฐานะหน่่วยงานภาครััฐ ที่่�มีีภารกิิจในการจััดเก็็บภาษีี
อำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าและปกป้้องสัังคม จึึงได้้จัดั ตั้้�ง ศููนย์์บริิหาร
จััดการของกรมศุุลกากรเกี่่ย� วกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID -19
เพื่่�อเตรีียมความพร้้อม ป้้องกััน และบริิหารจััดการความเสี่่�ยงอย่่างทััน
ต่่อสถานการณ์์
นอกจากนี้้�ยังั ดำำ�เนิินการประชาสััมพัันธ์์ต่อ่ เจ้้าหน้้าที่่ศุ� ลุ กากร
รวมทั้้�งผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเพื่่�อสร้้างความรู้้�เท่่าทัันและความเข้้าใจ
ที่่�ตรงกัันในสถานการณ์์ดัังกล่่าว โดยเป็็นการดำำ�เนิินงานผ่่าน 3 ภารกิิจ
คืือ “เพื่่อ� ชาติิ เพื่่อ� ชุุมชน เพื่่อ� คนศุุลกากร” ภารกิิจดังั กล่่าวมีีรายละะเอีียด
อย่่างไรบ้้าง ท่่านสามารถติิดตามอ่่านได้้ในคอลััมน์์ “Customs Guide”
เรื่่อ� งราวที่่น่� า่ สนใจในจุุลสารฉบัับนี้้�นี้้ยั� งั มีีอีีกมากมาย หากท่่าน
ไม่่อยากพลาดสาระดีี ๆ ที่่�เราได้้คััดสรรมาสามารถอ่่านหน้้าถััดไป
ได้้เลยครัับ ขอบคุุณครัับ

กรีีชา เกิิดศรีีพัันธุ์์�
บรรณาธิิการบริิหาร

CUSTOMS BULLETIN
จุลสารศุลกากร
เจ้้าของ
กรมศุุลกากร
เลขที่่� 1 ถนน สุุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุุงเทพฯ 10110

ที่่�ปรึึกษา
นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิบดีีกรมศุุลกากร

นายชููชััย อุุดมโภชน์์
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบสิิทธิิประโยชน์์ทางศุุลกากร

นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร

นายกิิตติิ สุุทธิิสััมพัันธ์์

ที่่�ปรึึกษาด้้านการพััฒนาและบริิหารการจััดเก็็บภาษีี

นายสรศัักดิ์์� มีีนะโตรีี
รองอธิิบดีี

นายพัันธ์์ทอง ลอยกุุลนัันท์์
รองอธิิบดีี

บรรณาธิิการบริิหาร
นายกรีชา เกิดศรีพันธ์ุ

หััวหน้้ากองบรรณาธิิการ
นางพััชรา แสงอรุุณ

ผู้้�ช่่วยกองบรรณาธิิการ

นางสาวภััทราภรณ์์ พงษ์์พัันธ์์

กองบรรณาธิการ
ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ ส่่วนสื่่�อสารองค์์กร
สำำ�นัักงานเลขานุุการกรม กรมศุุลกากร
นางสาวศรปวัันพััสตร์์ บุุญเชิิด นางจารุุณีี อามานนท์์ นายประดิิษฐ์์ เพชรดา
นางสาวบััณฑิิตา ธาราภููมิิ นางสาวอุุษณีี ชััยรััตน์์ นายศรััณย์์ ศรน้้อย
นางชลวรรณ สุุขเมืือง นางสาวอมราวดีี ยอดสุุวรรณ์์ นางสาวศรััณญา จอมสวรรค์์
นายเฉลิิมชััย ศิิริิพงษ์์ นายนริินทร์์ ชีีวตระกููลชััย

ติดตามข่าวสารจาก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนสือ่ สารองค์กร ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร

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 : ฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ กรมศุุลกากร

Contents
จุุลสารศุุลกากร ปีีที่่� 29 ฉบัับที่่� 01 เดืือน ตุุลาคม 2563

04 Customs Message
กิิจกรรมกรมศุุลกากร ประจำำ�เดืือนตุุลาคม 2563

10 Customs Guide
การดำำ�เนิินงานของกรมศุุลกากรในสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)

14 What’s New
กรมศุุลกากรจััดพิิธีบำี �ำ เพ็็ญกุุศลและกิิจกรรมน้้อมรำำ�ลึกึ เนื่่อ� งใน
วัันคล้้ายวัันสวรรคตพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร

16 Customs Learning
รู้้�จััก “ครอ.”
คอลััมน์์นี้้�มีีคำำ�ตอบ

Customs Message

4

นายพชร อนัันตศิิลป์์
รัับตำำ�แหน่่งอธิิบดีีกรมศุุลกากร

พิิธีีรัับรถไฟฟ้้าโมโนเรลขบวนแรก
สายสีีชมพูู-เหลืือง

นายพชร อนัันตศิิลป์์ พร้้อมคณะผู้้�บริิหารและ
เจ้้าหน้้าที่่�กรมศุุลกากร ร่่วมสัักการะสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ประจำำ�
กรมศุุลกากร เพื่่�อความเป็็นสิิริิมงคล เนื่่�องในโอกาสเข้้ารัับ
ตำำ�แหน่่งอธิิบดีีกรมศุุลกากร ณ กรมศุุลกากร เมื่่�อวัันที่่� 1
ตุุลาคม 2563

นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร ร่่วมพิิธีี
รัั บ รถไฟฟ้้ า โมโนเรลขบวนแรกสายสีีชมพูู-เหลืือง
โดยมีีพล.อ.ประยุุ ทธ์ ์  จัั น ทร์์ โ อชา นายกรัั ฐ มนตรีี 
เป็็นประธานในพิิธีี  ณ ท่่าเทีียบเรืือ C-D ท่่าเรืือแหลมฉบััง
จ.ชลบุุรีี เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
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นายกรััฐมนตรีี ลงพื้้�นที่่�รัับฟัังรายงานสรุุป
โครงการท่่าเรืือบก (Dry Port
ท่่าเรืือแหลมฉบััง
นายพชร อนัั น ตศิิ ล ป์์ อธิิ บ ดีีกรมศุุ ล กากร
พร้้อมคณะ ให้้การต้้อนรัับ พล.อ.ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา
นายกรัั ฐ มนตรีี  ลงพื้้� น ที่่� รัั บ ฟัั ง รายงานสรุุ ป โครงการ
ท่่าเรืือบก (Dry Port) ท่่าเรืือแหลมฉบััง และโครงการ
พัั ฒ นาโครงสร้้ า งพื้้� นฐานด้้ านการคมนาคมขนส่่ ง เพื่่� อ
พัั ฒ นาระเบีียงเศรษฐกิิ จ ภาคใต้้ เ พื่่� อ เชื่่� อ มโยงการ
ขนส่่ ง ระหว่่ า งอ่่ า วไทยและอัั น ดามัั น พร้้ อ มทั้้� ง เป็็ น
ประธานการประชุุมกัับนัักลงทุุนไทยและต่่างประเทศ
ประกอบด้้วยบริิษััทชั้้�นนำำ�  เช่่น ปตท. จำำ�กััด  Mitsubishi
Motor (Thailand) QMB Co., Ltd เป็็นต้้น เพื่่�อส่่งเสริิม
การลงทุุนใน EEC ในยุุค New Normal ณ สำำ�นัักงาน
ศุุ ล กากรท่่ า เรืือแหลมฉบัั ง  จัั ง หวัั ด ชลบุุ รีี  เมื่่� อ วัั น ที่่�
1 ตุุลาคม 2563

เจ้้าหน้้าที่่�ระดัับสููงจากศุุลกากรเกาหลีี (Director-General Level Official)
มาปฏิิบััติิงานศึึกษาวิิจััยที่่�กองพิิกััดอััตราศุุลกากร
นายกิิตติิ สุุทธิิสััมพัันธ์์ ที่่�ปรึึกษาด้้านการพััฒนา
และบริิหารการจััดเก็็บภาษีี นายเอก สาตรวาหา ผู้้�อำ�ำ นวยการ
กองพิิกัดอั
ั ตั ราศุุลกากร และนางสาวนิิตยา เที่่ย� งตรงภิิญโญ
ผู้้�อำำ�นวยการกองยุุทธศาสตร์์และแผนงาน พร้้อมคณะ
ให้้การต้้อนรัับ นายลีี จงอุุค เจ้้าหน้้าที่่�ระดัับสููงจาก
ศุุลกากรเกาหลีี  (Director-General Level Official)  
เนื่่�องในโอกาสที่่�นายลีี จงอุุค มาปฏิิบััติิงานศึึกษาวิิจััยที่่�
กองพิิกััดอััตราศุุลกากร ณ ห้้องรัับรอง อาคาร 1 ชั้้�น 2
กรมศุุลกากร เมื่่�อวัันที่่� 6 ตุุลาคม 2563
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พิิธีีทำำ�บุุญตัักบาตรเพื่่�อ
ถวายพระราชกุุศลแด่่ รััชกาลที่่� 9
ณ กระทรวงการคลััง

นายพชร อนัั น ตศิิ ล ป์์ อธิิ บ ดีีกรมศุุ ล กากร
พร้้อมคณะผู้้�บริิหาร ร่่วมพิิธีีทำำ�บุุญตัักบาตรเพื่่�อถวาย
พระราชกุุ ศลแด่่พระบาทสมเด็็ จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิ พ ลอดุุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิิ ต ร โดยมีี
นายอาคม เติิมพิิทยาไพสิิฐ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
การคลัังเป็็นประธานในพิิธีี  ณ ห้้องโถงวายุุภัักษ์์ ชั้้�น 1
กระทรวงการคลััง เมื่่�อวัันที่่� 12 ตุุลาคม 2563 ในโอกาสนี้้�
อธิิบดีีกรมศุุลกากรได้้ให้้สััมภาษณ์์กัับสื่่�อมวลชนเกี่่�ยวกัับ
การจััดเก็็บรายได้้ของกรมศุุลกากร
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กรมศุุลกากรร่่วมพิิธีีถวายบัังคม
เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันสวรรคต รััชกาลที่่� 9

นายพชร อนัั น ตศิิ ล ป์์ อธิิ บ ดีีกรมศุุ ล กากร
พร้้ อ มคณะ ร่่ ว มพิิ ธีี ถวายบัั ง คมเนื่่� อ งในวัั น คล้้ า ย
วัั น สวรรคต พระบาทสมเด็็ จ พระบรมชนกาธิิ เ บศร
มหาภููมิิพลอดุุยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร เพื่่�อเป็็นการ
แสดงความจงรัักภัักดีีและน้้อมรำำ�ลึกึ ในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ
โดยมีี  พลเอก ประยุุ ทธ์ ์  จัั น ทร์์ โ อชา นายกรัั ฐ มนตรีี 
เป็็นประธานในพิิธีี ณ ท้้องสนามหลวง เมื่่อ� วัันที่่� 13 ตุุลาคม
2563
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พิิธีีถวายผ้้าพระกฐิินพระราชทาน
กระทรวงการคลััง ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563

กรมศุุลกากรร่่วมพิิธีีวางพวงมาลา
ถวายสัักการะพระบรมราชานุุสาวรีีย์์
รััชกาลที่่� 5 เนื่่�องในวัันปิิยมหาราช

นายกิิตติิ สุทธิ
ุ สัิ มั พัันธ์์ ที่่ปรึ
� กึ ษาด้้านการพััฒนา
และบริิหารการจััดเก็็บภาษีี พร้้อมคณะ เป็็นผู้้แ� ทนกรมศุุลกากร
ร่่วมพิิธีีถวายผ้้าพระกฐิินพระราชทานกระทรวงการคลััง
ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 โดยมีีนายอาคม เติิมพิิทยาไพสิิฐ
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง เป็็นประธานในพิิธีี 
ณ วัั ดส ระเกศราชวรมหาวิิ ห าร ถนนจัั ก รพรรดิิ พ งษ์์
เขตป้้ อ มปราบศัั ต รููพ่่ า ย กรุุ ง เทพมหานคร เมื่่� อ วัั น ที่่�
21 ตุุลาคม 2563

นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร ร่่วมพิิธีี
วางพวงมาลาถวายสัักการะพระบรมราชานุุสาวรีีย์์พระบาท
สมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว เนื่่�องในวัันปิิยมหาราช
เพื่่อ� เป็็นการรำำ�ลึกึ ถึึงพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ ของพระองค์์ท่า่ น
โดยมีีนายกฤษฎา จีีนะวิิจารณะ ปลััดกระทรวงการคลััง
นำำ�คณะผู้้�บริิหารกระทรวงการคลัังเข้้าร่่วมพิิธีีดัังกล่่าว
ณ ลานพระบรมรููปทรงม้้า พระราชวัังดุุสิิต กรุุงเทพฯ
เมื่่�อวัันที่่� 23 ตุุลาคม 2563
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พิิธีีถวายผ้้าพระกฐิินพระราชทาน กรมศุุลกากร ประจำำ�ปีี 2563 ณ วััดพระแท่่นดงรััง วรวิิหาร

นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร เป็็นประธานในพิิธีีถวายผ้้าพระกฐิินพระราชทาน ประจำำ�ปีี 2563
ณ วัั ด พระแท่่ น ดงรัั ง วรวิิ ห าร ตำำ � บลพระแท่่ น  อำำ � เภอท่่ า มะกา จัั ง หวัั ด กาญจนบุุ รีี  เมื่่� อ ที่่� 29 ตุุ ล าคม 2563
โดยมีีคณะผู้้�บริิหาร ข้้าราชการ พนัักงานราชการ และลููกจ้้าง ในสัังกััดกรมศุุลกากร ตลอดจนประชาชนผู้้�มีีจิิตศรััทธา
เข้้ า ร่่ ว มถวายผ้้ า พระกฐิิ น พระราชทานในครั้้� ง นี้้� เ ป็็ น จำำ � นวนมาก กรมศุุ ล กากรได้้ นำำ �ผ้ ้ า พระกฐิิ น มาถวายพระสงฆ์์
จำำ � พรรษาถ้้ ว นไตรมาส  ณ พระอารามแห่่ ง นี้้� และได้้ ป วารณาถวายปัั จจัั ย เพื่่� อ ถวายเป็็ น พระราชกุุ ศ ล
และเป็็ น การทำำ �นุ ุ บำำ �รุ ุ ง พระพุุ ทธศ าสนา สำำ � หรัั บ ยอดเงิิ น ที่่� ร่ ่ ว มทำำ �บุ ุ ญ ในการถวายผ้้ า พระกฐิิ น พระราชทาน
มีียอดรวมทั้้� ง สิ้้� น 1,667,708 บาท  และในโอกาสนี้้� ได้้ ม อบทุุ น การศึึ ก ษาให้้ แ ก่่ ศูู นย์์ อ บรมเด็็ ก ก่่ อ นเกณฑ์์ ใ น
วัั ด พระแท่่ น ดงรัั ง (ศููนย์์ เจ้้ า คุุ ณ ทองคำำ � ) โรงเรีียนวัั ด พระแท่่ น ดงรัั ง (ประถม) โรงเรีียนพระแท่่ น ดงรัั ง วิิ ท ยาคาร
และโรงเรีียนท่่ามะกาวิิทยาคม อีีกทั้้�งได้้มอบคอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์ต่่อพ่่วงคอมพิิวเตอร์์ ให้้แก่่โรงเรีียนดัังกล่่าว
เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ในการศึึกษาต่่อไป 
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พิิธีีวางศิิลาฤกษ์์อาคารกองบััญชาการ ศรชล.

นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบ
ควบคุุมทางศุุลกากร เป็็นผู้้�แทนกรมศุุลกากร เข้้าร่่วม
พิิธีีวางศิิลาฤกษ์์อาคารกองบััญชาการศููนย์์อำำ�นวยการ
รัักษาผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเล (ศรชล.) โดยมีี 
พล.ร.อ.ชาติิ ช าย ศรีีวรขาน ผู้้ �บัั ญ ชาการทหารเรืือ
ในฐานะรองผู้้ �อำำ � นวยการศููนย์์ อำำ � นวยการรัั ก ษาผล
ประโยชน์์ ข องชาติิ ท างทะเล เป็็ น ประธานในพิิ ธีี ฯ
ณ กองบัั ญ ชาการกองทัั พ เรืือ พื้้� น ที่่� วัั ง นัั น ทอุุ ท ยาน
ถนนอิิสรภาพ เขตบางกอกน้้อย กรุุงเทพฯ เมื่่�อวัันที่่�
29 ตุุลาคม 2563
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การดำำ�เนิินงาน
ของกรมศุุลกากร

ในสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของ

โรคติิดเชื้้�อ

ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่่�งส่่งผลกระทบแก่่ประชากรโลก
ทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ  สัังคม และสุุขอนามััย ประกอบกัับเมื่่�อวัันที่่� 30 มกราคม พ.ศ. 2563 องค์์การอนามััยโลก
ได้้ประกาศให้้การระบาดของโรคดัังกล่่าวเป็็นภาวะฉุุกเฉิินทางสาธารณสุุขระหว่่างประเทศ (Public Health Emergency of
International Concern (PHEIC)) รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข โดยคำำ�แนะนำำ�ของคณะกรรมการโรคติิดต่อ่ แห่่งชาติิ
จึึงได้้ประกาศให้้โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็็นโรคติิดต่อ่ อัันตรายตามพระราชบััญญััติโิ รคติิดต่อ่ พ.ศ. 2558
 ทั้้�งนี้้�รััฐบาลได้้จััดตั้้�งศููนย์์บริิหารสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 เพื่่�อบริิหารจััดการด้้านต่่าง ๆ
ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19
กรมศุุลกากร ในฐานะเป็็นหน่่วยงานของรััฐที่่�มีีภารกิิจในการจััดเก็็บภาษีี อำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าและ
ปกป้้องสัังคม จึึงได้้จัดตั้้
ั ง� ศููนย์์บริิหารจััดการของกรมศุุลกากรเกี่่ย� วกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาด COVID -19 เมื่่อ� วัันที่่�
20 มีีนาคม 2563 โดยมีีหน้้าที่่ใ� นการบริิหารจััดการ กำำ�หนดแนวทาง และวางมาตรการในการแก้้ไขด้้านบุุคลากร งบประมาณ
และสิ่่ง� ของที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 รวมทั้้�งติิดตามสถานการณ์์ เฝ้้าระวััง
เกี่่�ยวกัับการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 เพื่่�อเตรีียมความพร้้อม ป้้องกััน และบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ได้้อย่่างทัันต่่อสถานการณ์์ นอกจากนี้้�แล้้วยัังดำำ�เนิินการชี้้�แจงและประชาสััมพัันธ์์ต่่อเจ้้าหน้้าที่่ศุ� ุลกากร รวมทั้้�งผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียเพื่่�อสร้้างความรู้้�เท่่าทัันและความเข้้าใจที่่�ตรงกัันในสถานการณ์์ดัังกล่่าว โดยเป็็นการดำำ�เนิินงานผ่่าน 3 ภารกิิจ คืือ
เพื่่�อชาติิ เพื่่�อชุุมชน เพื่่�อคนศุุลกากร
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เพื่่�อชาติิ
กรมศุุลกากรได้้ดำำ�เนิินนโยบาย มาตรการต่่าง ๆ   เพื่่�อเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกในการป้้องกััน รัักษา
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID -19 และช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการนำำ�เข้้า-ส่่งออก เช่่น การยกเว้้นอากรขาเข้้า
สำำ�หรัับของที่่�ใช้้รัักษา วิินิิจฉััยหรืือป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 การอำำ�นวยความสะดวกสำำ�หรัับของที่่�นำำ�
เข้้ามาบริิจาค และโครงการ Customs Alliances Covid-19 ซึ่่�งเป็็นโครงการให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับการนำำ�เข้้า-ส่่ง
ออกสิ่่�ง ของที่่� เกี่่� ย วข้้ องกัั บการป้้ องกัั น รัั ก ษา COVID-19 เป็็ นต้้ นโดยได้้ป ระชาสัั ม พัั นธ์์ ม าตรการดัั ง กล่่ า วผ่่ าน
ช่่องทางการสื่่�อสารต่่าง ๆ ของกรมศุุลกากร เพื่่�อสร้้างความรัับรู้้�ความเข้้าใจแก่่ผู้้�ประกอบการและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
นอกจากนี้้� แ ล้้ ว ศููนย์์ COVID-19 กรมศุุ ล กากร ได้้ ส่ ่ ง มอบของกลางที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การป้้ อ งกัั น  รัั ก ษา
โรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019 (COVID -19) ที่่� ค ดีีถึึ ง ที่่� สุ ุ ด แล้้ ว ได้้ แ ก่่ หน้้ า กากอนามัั ย เครื่่� อ งวัั ดอุ ุ ณ หภููมิิ
ร่่ า งกาย เจลแอลกอฮอล์์  ชุ ุ ด ตรวจ  COVID-19 สำำ �ลีีชุ ุ บ แอลกอฮอล์์ แก่่ ศูู นย์์ บ ริิ ห ารสถานการณ์์ แ พร่่ ร ะบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ของรััฐบาล (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุุขเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ด้้านสุุขอนามััย
ในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ของประเทศ ทั้้�งนี้้�หน่่วยงานดัังกล่่าวได้้แสดงความขอบคุุณแก่่กรมศุุลกากร เนื่่�องจากสิ่่�งของที่่�ได้้
ทำำ�การส่่งมอบนั้้�นเป็็นสิ่่�งของที่่�ภาคประชาชน ตลอดจนบุุคลากรทางการแพทย์์มีีความจำำ�เป็็นในการใช้้เพื่่�อป้้องกััน
รัักษา COVID-19 และสร้้างสุุขอนามััยที่่ดีี� แก่่ประชาชนในทุุกพื้้�นที่่�

เพื่่�อชุุมชน
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้้แพร่่ระบาดอย่่างรวดเร็็ว
และกว้้างขวางไปหลายประเทศทั่่�วโลก ซึ่่�งส่่งผลกระทบและสร้้างความเดืือดร้้อนให้้แก่่ประชาชนในหลายพื้้�นที่่�
กรมศุุลกากรเล็็งเห็็นและให้้ความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับคุุณภาพชีีวิิตและปััญหาดัังกล่่าว เพื่่�อเป็็นการบรรเทาความเดืือดร้้อน
แก่่สมาชิิกชุุมชนในเขตคลองเตย กรมศุุลกากรจึึงดำำ�เนิินการจััดกิิจกรรม CSR   ภายใต้้โครงการ “ศุุลกากร ส่่งแรงใจ
สู้้�ภััย COVID-19”  โดยได้้จััดกิิจกรรม ทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 4 ครั้้�ง คืือ กิิจกรรมมอบถุุงยัังชีีพแก่่ชุุมชนรอบกรมศุุลกากร
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 6 ชุุมชน ได้้แก่่  ชุุมชนน้้องใหม่่ ชุุมชนร่่มเกล้้า ชุุมชนวััดคลองเตยใน 1 – 3 และชุุมชนหััวโค้้ง จำำ�นวน
1,833 ถุุง ซึ่่�งครอบคลุุมทุุกครััวเรืือน รวมถึึงมอบข้้าวสาร อาหารแห้้งสำำ�หรัับประกอบอาหารแก่่กลุ่่�มรวมพลััง           
ชาวคลองเตยต้้านโควิิท 19 เมื่่�อวัันที่่� 24 เมษายน 2563 ทั้้�งนี้้�ศููนย์์ COVID-19 กรมศุุลกากร โดยได้้มีีการลงพื้้�นที่่�ชุุมชน
เพื่่�อทำำ�การสำำ�รวจและส่่งมอบสิ่่�งของที่่�จำำ�เป็็นแก่่ชุุมชน อัันเป็็นการบรรเทาความเดืือดร้้อนและสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
ระหว่่างกรมศุุลกากรและชุุมชนโดยรอบ ทั้้�งนี้้�ประธานชุุมชน และสมาชิิกชุุมชนได้้แสดงความขอบคุุณในการได้้รัับความ
ช่่วยเหลืือและบรรเทาความเดืือดร้้อนจากกรมศุุลกากร
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	กิิ จ กรรม Customs Care Wheelchair for you กรมศุุ ล กากรได้้ ม อบรถวีีลแชร์์ จำำ � นวน 42 คัั น   
แก่่  ศูู นย์์ ป ระสานงานอาสาสมัั ค รพัั ฒ นาสัั ง คมและความมั่่� น คงของมนุุ ษ ย์์ เขตคลองเตย เพื่่� อ นำำ � ไปใช้้ เ ป็็ น รถเข็็ น
ส่่วนกลางของแต่่ละชุุมชนในเขตคลองเตย จำำ�นวน 39 ชุุมชน เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อนแก่่ผู้้�พิิการและผู้้�สููงอายุุ
ในชุุมชนเขตคลองเตย เมื่่�อวัันที่่� 15 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้้�แล้้วยัังจััดกิิจกรรมมอบถุุงยัังชีีพและสิ่่�งของอุุปโภค
บริิโภคแก่่ชุุมชนและมููลนิิธิิ ในเขตคลองเตย   โดยมอบถุุงยัังชีีพแก่่ชุุมชนหมู่่�บ้้านพััฒนา 70 ไร่่ จำำ�นวน 100 ถุุง
และมอบเครื่่�องอุุปโภคบริิโภค แก่่ชุุมชนสร้้างสรรค์์พััฒนา 7 – 12 (บ้้านมั่่�นคง) เครืือข่่ายศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กเขตคลองเตย
และสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เมื่่อ� วัันที่่� 9 มิิถุนุ ายน 2563และเมื่่อ� วัันที่่� 21 กรกฎาคม 2563 ได้้เกิิดเหตุุการณ์์เพลิิงไหม้้     
ในชุุมชนคลองเตยล็็อค 1-2-3 ซึ่ง่� ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ที่อ่� ยู่่�อาศััยและทรััพย์์สินิ ของสมาชิิกชุุมชน กรมศุุลกากร   จึึงได้้
จััดกิิจกรรมมอบทุุนทรััพย์์แก่่สมาชิิกชุุมชนผู้้ไ� ด้้รับั ความเสีียหายจากเหตุุเพลิิงไหม้้ จำ�ำ นวน 16 หลัังคาเรืือน หลัังคาเรืือนละ
3,000 บาท  รวมเป็็นเงิิน 48,000 บาท  และมอบถุุงยัังชีีพจำำ�นวน 200 ถุุง แก่่ชุุมชนสวนอ้้อย เมื่่�อวัันที่่� 31 กรกฎาคม
2563 นอกจากนี้้�แล้้วกรมศุุลกากรยัังได้้มอบทุุนการศึึกษา ชุุดนัักเรีียน อุุปกรณ์์กีีฬา หน้้ากากผ้้า และเจลแอลกอฮอล์์
แก่่เยาวชนในชุุมชน จำำ�นวน 39 ชุุมชน และโรงเรีียนในเขตคลองเตยจำำ�นวน 5 โรงเรีียน เนื่่อ� งในโอกาสวัันคล้้ายวัันสถาปนา
กรมศุุลกากรครบรอบ 146 ปีี อีีกด้้วย
จากภารกิิจ  “เพื่่�อชุุมชน” โดยการช่่วยเหลืือบรรเทาความเดืือดร้้อนของสมาชิิกชุุมชนในมิิติิต่่าง ๆ ทำำ�ให้้เกิิด
ความสััมพัันธ์์อันั ดีีระหว่่างกรมศุุลกากรและชุุมชนในเขตคลองเตย อัันจะนำำ�ไปสู่่�ความเป็็นน้ำำ�� หนึ่่�งใจเดีียวกัันระหว่่างภาครััฐ
และภาคประชาชนในการดำำ�เนิินภารกิิจพััฒนาประเทศในด้้านต่่าง ๆ

เพื่่�อคนศุุลกากร
กรมศุุลกากรได้้มีีการดำำ�เนิินนโยบายและมาตรการต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้บุคุ ลากรของกรมศุุลกากรสามารถดำำ�เนิินงานตาม
ภารกิิจได้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 โดยจััดให้้มีี ระบบ Work@Home ในการ
บัันทึึกเวลาการทำำ�งานทั้้�งในและนอกสถานที่่�ตั้้�ง ผ่่านโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� ซึ่่�งเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกแก่่บุุคลากรใน
การบัันทึึกเวลาในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้้�แล้้วยัังได้้จััดทำำ�มาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อสุุขอนามััย
ที่่�ดีีแก่่บุุคลากรกรมศุุลกากร เช่่น การจััดให้้มีีจุุดคััดกรองก่่อนเข้้าบริิเวณอาคาร การจััดให้้มีีการรัักษาระยะห่่างในระหว่่าง
การดำำ�เนิินงาน และการจััดมาตรการ CUSTOMS เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� ศููนย์์ COVID-19 ของกรมศุุลกากรได้้จััดทำำ�เจลแอลกอฮอล์์
และแอลกอฮอล์์สเปรย์์ รวมถึึงหน้้ากากผ้้ามอบให้้บุคุ ลากรของกรมศุุลกากรทั้้�งในส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาคเพื่่อ� การปฏิิบัติั ิ
งานภายใต้้หลัักการรัักษาสุุขภาพอนามััยที่่�ดีี

	ศููนย์์บริิหารจััดการของกรมศุุลกากรเกี่่ย� วกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดCOVID-19  ได้้ดำ�ำ เนิินการ
ผ่่าน 3 ภารกิิจ คืือ เพื่่อ� ชาติิ เพื่่อ� ชุุมชน เพื่่อ� คนศุุลกากร อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� บรรเทาความเดืือดร้้อนจากสถานการณ์์
ดัังกล่่าว และเราจะผ่่านวิิกฤตนี้้�ไปด้้วยกััน
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ภาพกิิจกรรมการดำำ�เนิินงานของกรมศุุลกากรในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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กรมศุลกากรจัดพิธีบ�ำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�ำลึกเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กรมศุุลกากรจััดพิิธีีบำำ�เพ็็ญกุุศลและกิิจกรรมน้้อ
มรำำ�ลึึกเนื่่�องในวัันคล้้ายวัันสวรรคตพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิ เ บศร มหาภููมิิ พ ลอดุุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิ ต ร โดยจัั ดพิิ ธีีทำำ �บุ ุ ญ ตัั ก บาตร พระสงฆ์์
และกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม (CSR) โดยมีีนายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิบดีีกรมศุุลกากร เป็็นประธานในพิิธีี  ณ ห้้องโถงอาคาร
1 กรมศุุลกากร เมื่่�อวัันที่่� 9 ตุุลาคม 2563
นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร กล่่าวว่่า
เนื่่อ� งในโอกาสวัันคล้้ายวัันสวรรคตพระบาทสมเด็็จพระบรม
ชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
เพื่่�อเป็็นการร่่วมแสดงความจงรัักภัักดีีและน้้อมรำำ�ลึึกถึึง
พระมหากรุุณาธิิคุุณที่่�หาที่่�สุุดมิิได้้ กรมศุุลกากรได้้จััดพิิธีี
บำำ�เพ็็ญกุุศลโดยนิิมนต์์พระสงฆ์์ 10 รููป จากวััดอััมพวััน
ทำำ�พิิธีีเจริิญพระพุุทธมนต์์และรัับบิิณฑบาตจากผู้้�บริิหาร
และเจ้้าหน้้าที่่�กรมศุุลกากร
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นอกจากนี้้� ยัั ง จัั ดกิิ จ กรรมเพื่่� อ สัั ง คม (CSR)
“ศุุลกากร สานสุุข สู่่�ชุุมชน” โดยมอบอุุปกรณ์์สำำ�หรัับ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาด ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ดัังนี้้� เจลแอลกอฮอล์์จำำ�นวน 240 ขวด  
ถุุงมืือยาง จำำ�นวน 50,000 ชิ้้�น และเครื่่อ� งวััดอุณ
ุ หภููมิิร่า่ งกาย
จำำ�นวน 10 เครื่่�อง ให้้แก่่ ศููนย์์บริิการสาธารณสุุข  41
คลองเตย เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในการบริิการด้้านสาธารณสุุข
แก่่ สมาชิิกชุุมชนในเขตคลองเตย พร้้อมมอบหน้้ากาก
อนามัั ย และหน้้ า กากผ้้ า สำำ � หรัั บ เด็็ ก รวม 4,000 ชิ้้� น
เจลแอลกอฮอล์์ รวม 240 ขวด ถุุงมืือยาง รวม 40,000
ชิ้้�น เครื่่�องวััดอุุณหภููมิิร่่างกาย รวมทั้้�งสิ้้�น 20 เครื่่�อง
ให้้แก่่ โรงเรีียนในสัังกััดกรุุงเทพมหานครเขตคลองเตย
จำำ�นวน 4 โรงเรีียน ได้้แก่่ โรงเรีียนชุุมชนหมู่่�บ้้านพััฒนา
โรงเรีียนวััดคลองเตย โรงเรีียนวััดสะพานและโรงเรีียน
ศููนย์์รวมน้ำำ�� ใจ
-----------------------------------------

What’s new
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ตอนที่่� 1

รู้้�จััก “ครอ.”

(คณะทำำ�งานร่่วมภาครััฐและภาคเอกชนเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการนำำ�เข้้าส่่งออก)

ทำำ�ไมต้้องมีี ครอ. ???
กรมศุุลกากรในฐานะหน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�
เป็็นหน้้าด่่านหลัักที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้า
เปรีียบเสมืือนตััวกลางหรืือสื่่�อกลางของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
(Stakeholders) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการนำำ�เข้้าและ
ส่่งออกสิินค้้า ทำำ�หน้้าที่่�ในการสร้้างสมดุุลของการควบคุุม
ทางศุุลกากร และการอำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าให้้กับั
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในทุุกภาคส่่วนของห่่วงโซ่่อุุปทานให้้
สอดคล้้องกัับบริิบททางธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลง เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการด้้านการนำำ�เข้้าส่่งออก
(Border Administration) และเพิ่่�มความสามารถในการ
แข่่งขัันของประเทศ  ซึ่่�งจะส่่งผลทำำ�ให้้การจััดอัันดัับความ
ยากง่่ายในการประกอบธุุรกิิจ (Ease of Doing Business)
ของประเทศไทยอยู่่�ในลำำ�ดัับที่่�ดีีขึ้้�น
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จากภารกิิจหน้้าที่่�ของกรมศุุลกากรที่่�ต้้องจััดเก็็บ
ภาษีีอากรจากการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้า ซึ่่�งไม่่ใช่่แค่่การ
จััดเก็็บอากรศุุลกากร แต่่ยัังมีีภาษีีอื่่�นที่่�กรมศุุลกากรได้้รัับ
มอบหมายให้้จััดเก็็บแทน และการปฏิิบััติิตามกฎหมายอื่่�น
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�เข้้าส่่งออกสิินค้้า กรมศุุลกากรจึึงได้้
เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญในการประสานและส่่งเสริิมความ
ร่่วมมืือของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในทุุกภาคส่่วนของห่่วงโซ่่
อุุปทานการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้า ทั้้�งภาคเอกชนและ
ภาครััฐที่่�กำำ�กัับดููแลกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�เข้้า
ส่่งออกสิินค้้า โดยกรมศุุลกากรจะเป็็นหน่่วยงานหลัักใน
การขัับเคลื่่�อนกลไกดัังกล่่าว เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้องได้้ร่่วมแลกเปลี่่�ยนข้้อคิิดเห็็นและเสนอแนะแนว
ทางการพััฒนา อัันเป็็นการส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของ
ภาคเอกชน และสร้้างเสริิมความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่าง
ภาครััฐและภาคเอกชนได้้อย่่างเหมาะสม สามารถทำำ�งาน
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ร่่วมกัันในลัักษณะหุ้้�นส่่วนการพััฒนา และเป็็นการปรัับปรุุง
รููปแบบและวิิธีีการทำำ�งานให้้เกิิดการบููรณาการอย่่างมีี
ประสิิทธิภิ าพ อัันเป็็นที่่ม� าของการแต่่งตั้้�ง “คณะทำำ�งานร่่วม
ภาครััฐและภาคเอกชนเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการ
นำำ�เข้้าส่่งออก (ครอ.)”

คณะทำำ�งาน ครอ. มีีที่่�มายัังไง???
คณะทำำ�งานร่่วมภาครััฐและภาคเอกชนเพื่่อ� อำำ�นวย
ความสะดวกในการนำำ�เข้้าส่่งออก (ครอ.) เรีียกย่่อ ๆ ว่่า
“คณะทำำ�งาน ครอ.” เป็็นการรวมกลุ่่�มการทำำ�งานที่่�เป็็น
กลไกที่่สำ� ำ�คััญในการสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงาน
ภาครััฐ ภาคเอกชน หน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจต่า่ ง ๆ ตลอดจน
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการนำำ�เข้้าและ
ส่่งออกสิินค้้า โดยมีีกรมศุุลกากรเป็็นฟัันเฟืืองหลัักในการ
ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งจะเป็็นเวทีีที่่�เปิิดโอกาสให้้
ทุุกภาคส่่วนได้้แสดงความคิิดเห็็น แจ้้งปััญหา อุุปสรรคต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนนำำ�เข้้าส่่งออก ซึ่่�งการได้้รัับฟัังและ
ร่่วมกัันพิิจารณาปััญหาในคราวเดีียวกััน ย่่อมจะทำำ�ให้้
การแก้้ ไขปัั ญ หาเป็็ น ไปด้้ ว ยความรอบคอบ รัั ดกุ ุ ม
และแก้้ไขปััญหาได้้อย่่างรวดเร็็ว ซึ่่�งไม่่ใช่่เพีียงแค่่ปััญหา
ที่่�เกี่่�ยวกัับกรมศุุลกากรเท่่านั้้�น ปััญหาอื่่�นของหน่่วยงาน
ภาครััฐหรืือภาคเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องในกระบวนการนำำ�เข้้า
ส่่งออก ก็็สามารถนำำ�มาร่่วมพิิจารณาเพื่่อ� หารืือถึึงแนวทาง
ในการแก้้ไขปััญหาร่่วมกัันได้้

คณะทำำ � งาน ครอ. ชุุ ดปั ั จจุ ุ บัั น เป็็ น ไปตาม
คำำ�สั่่ง� กรมศุุลกากร ที่่� 489/2562 ลงวัันที่่� 16 ตุุลาคม 2562
เรื่่� อ ง แต่่ ง ตั้้� ง คณะทำำ � งานร่่ วมภาครัั ฐ และภาคเอกชน
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการนำำ�เข้้าส่่งออก (ครอ.)
โดยมีีอธิิ บ ดีีกรมศุุ ล กากรเป็็ น ที่่� ปรึึ ก ษาคณะทำำ � งาน
นายกิิตติิ สุทธิ
ุ สัิ มั พัันธ์์ ตำ�ำ แหน่่งที่่ปรึ
� กึ ษาด้้านการพััฒนา
และบริิหารการจััดเก็็บภาษีี  เป็็ น หัั ว หน้้ า คณะทำำ � งาน
และนางสาวรรณา ผู้้�อุุตส่่าห์์ตำำ�แหน่่งนัักวิิชาการศุุลกากร
ชำำ�นาญการพิิเศษเป็็นเลขานุุการคณะทำำ�งาน ในส่่วนของ
คณะทำำ � งานประกอบไปด้้ ว ยผู้้ � แ ทนจากกรมศุุ ล กากร
ผู้้ � แ ทนจากหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ ที่่� กำำ �กัั บ ดููแลกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�เข้้าส่่งออกสิินค้้ารวมถึึงหน่่วยงาน
รัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ ที่่� กำำ �กัั บ ดููแลท่่ า เรืือ สนามบิิ น และผู้้ � แ ทน
จากภาคเอกชน ในนามสมาคมสมาพัั น ธ์์ ที่ ่� เ ป็็ น
ตััวแทนผู้้�นำำ�เข้้า ผู้้�ส่่งออก ตััวแทนเรืือ ตััวแทนอากาศยาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนกระบวนการนำำ�เข้้าและส่่งออกสิินค้้า
ซึ่่ง� คำำ�สั่่ง� กรมศุุลกากร ที่่� 489/2562 ลงวัันที่่� 16 ตุุลาคม 2562
เป็็นการแก้้ไขปรัับปรุุงรายชื่่�อคณะทำำ�งานให้้เป็็นไปด้้วย
ความเหมาะสมจากคำำ�สั่่�งกรมศุุลกากร ที่่� 545/2561
ลงวัันที่่� 14 พฤศจิิกายน 2561 เรื่่อ� ง แต่่งตั้้ง� คณะทำำ�งานร่่วม
ภาครััฐและภาคเอกชนเพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกในการนำำ�เข้้า
ส่่งออก (ครอ.) ซึ่่�งมีีนายวิิจัักษณ์์ อภิิรัักษณ์์นัันท์์ชััย
ที่่�ปรึึ ก ษาด้้ า นการพัั ฒ นาและบริิ ห ารการจัั ด เก็็ บ ภาษีี 
เป็็นหััวหน้้าคณะทำำ�งาน

คณะทำำ�งาน ครอ. ประกอบด้้วย
หน่่วยงานไหนบ้้าง???
หน่่ ว ยงานที่่� เ ป็็ น คณะทำำ � งาน ครอ. ร่่ ว มกัั บ
กรมศุุลกากรสามารถแบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่
กลุ่่�มที่่� 1 หน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแลกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�เข้้าส่่งออก
1.1 สำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1.2 กรมประมง
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1.3 กรมป่่าไม้้
1.4 กรมวิิชาการเกษตร
1.5 กรมปศุุสััตว์์
1.6 กรมการค้้าต่่างประเทศ
1.7 กรมโรงงานอุุตสาหกรรม
1.8 กรมสรรพสามิิต
1.9 กรมทรััพยากรธรณีี
1.10 กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
1.11 กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช
1.12 กรมการค้้าภายใน
1.13 สำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม
กลุ่่�มที่่� 2 หน่่ ว ยงานที่่� กำำ �กัั บ ดูู แ ลการบริิ ห าร
จััดการท่่าเรืือ และสนามบิิน
2.1 การท่่าเรืือแห่่งประเทศไทย
2.2 บริิษััท ท่่าอากาศยานไทย จำำ�กััด (มหาชน)
กลุ่่�มที่่� 3 หน่่วยงานภาคเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
กระบวนการนำำ�เข้้าส่่งออก
3.1 สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
3.2 หอการค้้าไทยและสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย
3.3 สมาคมผู้้�รับั จััดการขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ
3.4 สมาคมตััวแทนขนส่่งสิินค้้าทางอากาศไทย
3.5 สมาคมผู้้�นำำ�เข้้าและผู้้�ส่่งออกระดัับมาตรฐาน
เออีีโอ
3.6 สมาคมชิิปปิ้้�งแห่่งประเทศไทย
3.7 สมาคมตััวแทนออกของรัับอนุุญาตไทย
3.8 สมาคมตััวแทนออกของอิิเล็็กทรอนิิกส์์ไทย
3.9 สภาผู้้�ส่่งสิินค้้าทางเรืือแห่่งประเทศไทย
3.10 สมาคมเจ้้าของและตััวแทนเรืือกรุุงเทพ
3.11 สมาคมเจ้้าของเรืือไทย
3.12 สมาคม กลุ่่�มผู้้�ประกอบการขนส่่งพััสดุุด่่วน
เอเชีียแปซิิฟิิค
3.13 สมาคมขนส่่งสิินค้้าเร่่งด่่วนไทย
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3.14 สมาคมขนส่่งทางบกแห่่งประเทศไทย
3.15 สมาพัันธ์์โลจิิสติิกส์์ไทย

คณะทำำ�งาน ครอ. อยู่่�ในแผนงาน/
โครงการใดบ้้าง??
คณะทำำ � งานร่่ ว มภาครัั ฐ และภาคเอกชนเพื่่� อ
อำำ�นวยความสะดวกในการนำำ�เข้้าส่่งออก (ครอ.) ได้้รัับ
มอบหมายให้้ ดำำ � เนิิ น โครงการประสานความร่่ ว มมืือ
ระหว่่ า งภาครัั ฐ และภาคเอกชน ภายใต้้ แ ผนปฏิิ บัั ติิ
ราชการของกรมศุุลกากร ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับแผนที่่�สำำ�คััญ ๆ
เช่่น แผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ ในยุุทธศาสตร์์ที่่� 6 ด้้านการปรัับ
สมดุุลและพััฒนาระบบการบริิหารจััดการภาครััฐ และ
แผนพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ และสัั ง คมแห่่ ง ชาติิ ฉบัั บ ที่่� 12
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 6 การบริิหารการจััดการในภาครััฐ การป้้องกััน
การทุุ จริิ ต ประพฤติิ มิิ ช อบและธรรมาภิิ บ าลสัั ง คมไทย
แนวทางการพััฒนาที่่� 3.3 เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและยกระดัับ
การให้้บริิการสาธารณะให้้ได้้มาตรฐานสากล โดยจััดให้้มีี
กระบวนการและช่่องทางสื่่�อสารกัับประชาชนในรููปแบบ
ที่่�หลากหลายเพื่่�อให้้รัับทราบและเข้้าใจถึึงสิ่่�งที่่�รััฐกำำ�ลััง
ดำำ�เนิินการ และดำำ�เนิินการอยู่่� พร้้อมทั้้�งรัับฟัังความคิิดเห็็น
และข้้อเสนอแนะจากทุุกภาคส่่วน โดยมีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อ
เปิิดโอกาสให้้ผู้�มีีส่
้ ่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�เข้้าส่่งออกได้้ร่่วม
แลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็น เสนอแนะแนวทางการพััฒนาการ
นำำ�เข้้าและส่่งออก ส่่งเสริิมการเข้้ามามีีบทบาทหรืือส่่วนร่่วม
ตลอดจนประสานงานและแก้้ไขปััญหาเกี่่�ยวกัับการนำำ�เข้้า
และส่่งออกร่่วมกััน และสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาครััฐ
และภาคเอกชนได้้อย่่างเหมาะสมและสามารถทำำ�งานร่่วมกััน
ในฐานะหุ้้�นส่่วนการพััฒนา โดยมีีเป้้าหมายให้้เกิิดการ
ทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างบููรณาการและมีีประสิิทธิภิ าพ สามารถ
ตอบสนองความต้้องการและสร้้างความสะดวกในการ
นำำ�เข้้าและส่่งออก
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ฝ่่ายเลขานุุการคณะทำำ�งาน ครอ. มีีการรายงานผล
การดำำ�เนิินงานในระบบติิดตามและประเมิินผลแห่่งชาติิ
หรืือที่่เ� รีียกว่่า eMENSCR (Electronic Monitoring and
Evaluation System of National Strategy and Country
Reform) ทุุกไตรมาส  และรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
ในระบบติิดตามและประเมิินผลแผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิิบัติั ริ าชการด้้วยระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Project)
เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
นอกจากนี้้� คณะทำำ�งาน ครอ. ยัังได้้เข้้าไปมีีส่่วนร่่วม
ในการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสของหน่่วยงาน
ภาครััฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
กรมศุุลกากร ในส่่วนของการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ในหััวข้้อ “การเปิิดโอกาสให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วม”

ครอ. พื้้�นที่่� มีีที่่�มายัังไง
ในการประชุุ ม คณะทำำ � งานร่่ ว มภาครัั ฐ และ
ภาคเอกชนเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการนำำ�เข้้าส่่งออก
(ครอ.) ตามคำำ�สั่่�งกรมศุุลกากร ที่่� 545/2561 ลงวัันที่่� 14
พฤศจิิกายน 2561 ครั้้�งที่่� 1/2561 เมื่่�อวัันที่่� 13 ธัันวาคม
2561 หััวหน้้าคณะทำำ�งาน ครอ. ได้้กำำ�หนดแนวทาง
การทำำ�งานที่่�มุ่่�งเน้้นการแก้้ไขปััญหาให้้เป็็นไปด้้วยความ
รวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพผ่่านการรัับรู้้�และแก้้ไขปััญหา
ร่่วมกััน เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน
โดยเน้้นการดำำ�เนิินงานในรููปแบบของ ครอ. พื้้�นที่่� เพื่่อ� ให้้ทุกุ
พื้้�นที่่�ร่่วมกัันแก้้ไขปััญหาก่่อน หากไม่่สามารถดำำ�เนิินการ
ในระดัับพื้้�นที่่ไ� ด้้ ให้้นำ�ำ เสนอในคณะทำำ�งาน ครอ.ชุุดนี้้� และ
ได้้กำ�ำ หนดให้้มีีวาระการประชุุมสำำ�หรัับให้้ ครอ. พื้้�นที่่� รายงาน
ผลการดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาในพื้้�นที่่�ให้้ที่่�ประชุุมทราบ
ได้้แก่่ ครอ.พื้้�นที่่� ของ สทก., สกท., สทบ., สสภ., สสล.
และ ครอ.พื้้�นที่่� ศภ.1-4 ทั้้�งนี้้� หากพื้้�นที่่�อื่่�นมีีปััญหา
ในลัักษณะเดีียวกัันก็็จะได้้นำำ�แนวทางการแก้้ไขปััญหา

ไปปรัับใช้้ในพื้้�นที่่� ซึ่่�งจะทำำ�ให้้การดำำ�เนิินการเป็็นไปใน
แนวทางเดีียวกัันและสามารถแก้้ไขปััญหาได้้อย่่างรวดเร็็ว
การจััดตั้้�ง ครอ. พื้้�นที่่� จึึงมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้เป็็นเวทีี
ของการรัับฟัังปััญหาอุุปสรรคของหน่่วยงานภาครััฐและ
ภาคเอกชนที่่ป� ฏิิบัติั งิ านในพื้้�นที่่ร่� ว่ มกัับด่่านศุุลกากรนั้้�น ๆ
เช่่น ด่่าน อย. ด่่านป่่าไม้้ ด่่านตรวจพืืช ซึ่่�งมีีเจ้้าหน้้าที่่�
ประจำำ � ในการตรวจสอบสิิ น ค้้ า ที่่� อ ยู่่�ในกำำ �กัั บ ดููแลของ
หน่่วยงานนั้้�น ๆ รวมถึึงผู้้�นำำ�เข้้า ตััวแทนออกของที่่มีี� การ
ผ่่านพิิธีีการศุุลกากรเป็็นประจำำ�ในพื้้�นที่่� ซึ่ง่� ปััญหา อุุปสรรค
ที่่� เ กิิ ดขึ้้� น อาจเป็็ น ปัั ญ หาจากงานบริิ ก ารหน้้ า งาน
(Front Office) เฉพาะในพื้้� น ที่่� นั้้� น ๆ หากมีีเวทีี
ที่่เ� ปิิดโอกาสให้้ภาครััฐ ภาคเอกชนได้้แจ้้งปััญหา อุุปสรรค
และมีีการนำำ�มาหารืือร่่วมกัันก็็จะสามารถแก้้ไขปััญหาได้้
รวดเร็็ ว และตรงประเด็็ น  อีีกทั้้� ง ยัั ง เป็็ น การสร้้ า ง
ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างกััน

คณะทำำ�งาน ครอ.ประชุุมเรื่่�อง
อะไรบ้้าง ติิดตามได้้ทางไหน
เพื่่�อเป็็นการสร้้างความโปร่่งใส  และสามารถ
ตรวจสอบติิดตามการดำำ�เนิินงานของคณะทำำ�งาน ครอ.
ซึ่่�งประกอบไปด้้วยผู้้�แทนจากกรมศุุลกากรและผู้้�แทน
จากหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ ภาคเอกชนหลายหน่่ ว ยงาน
จึึงได้้มีีการสรุุปประเด็็นพิิจารณาในที่่�ประชุุมแต่่ละครั้้�ง
โดยเลืือกเฉพาะหััวข้้อที่่�สำำ�คััญนำำ�มาเผยแพร่่ทางเว็็บไซต์์
ของกรมศุุลกากร (www.customs.go.th) ในหมวดหมู่่�
ของ “ผู้้�ประกอบการ” หััวข้้อ “คณะทำำ�งานร่่วมภาครััฐ
และภาคเอกชนเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการนำำ�เข้้า
ส่่งออก (ครอ.)”
--------------------------------------โดย นางสาววรรณา ผู้้�อุุตส่่าห์์
นัักวิิชาการศุุลกากรชำำ�นาญการพิิเศษ
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คำำ�ถาม :  ผู้้�ติดต่ิ อ่ ได้้รับั แจ้้งจาก Saveway Courier ว่่ามีีบััตรเอทีีเอ็็มที่่ต้� อ้ งนำำ�ส่ง่ และต้้องชำำ�ระค่่าธรรมเนีียม

ศุุลกากรเป็็นเงิินต่่างประเทศ 1,976 ยููโร  เมื่่�อชำำ�ระเงิินแล้้วจะปล่่อยบััตรเอทีีเอ็็มทัันทีี  โดยอ้้างอิิงเอกสาร OurRef: TCD/
TH01/BK483  ออกโดยกรมศุุลกากร เช่่นนี้้�ผู้�ติ้ ิดต่่อจึึงอยากทราบว่่าเป็็นกรณีีหลอกลวงหรืือไม่่
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คำำ�ตอบ :  จากการตรวจสอบกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้วพบว่่าคำำ�ถามของผู้้�ใช้้บริิการทางอีีเมล

เป็็นกรณีีถููกหลอกลวง โดยมีีการแอบอ้้างใช้้เครื่่�องหมายตราสััญลัักษณ์์และชื่่�อของกรมศุุลกากรในการหลอกลวง
ประชาชนให้้หลงเชื่่�อ

คำำ�ถาม : ผู้้�ติดต่ิ อ่ ได้้ไปอาศััยอยู่่�ต่่างประเทศเป็็นเวลาหลายปีีและได้้ซื้้อ� รถยนต์์ส่ว่ นตััวไว้้ใช้้ที่ต่่� า่ งประเทศด้้วย

ขณะนี้้�ต้อ้ งการย้้ายภููมิิลำ�ำ เนากลัับประเทศไทยและต้้องการนำำ�รถยนต์์ส่ว่ นตััวคัันดัังกล่่าวกลัับมาด้้วย เช่่นนี้้�ผู้�ติ้ ดต่
ิ อ่ สามารถ
นำำ�รถยนต์์ส่่วนตััวเก่่าใช้้แล้้วเข้้ามาในประเทศได้้หรืือไม่่

คำำ�ตอบ : รถยนต์์เก่่าใช้้แล้้วเป็็นของต้้องห้้ามในการนำำ�เข้้ามาในราชอาณาจัักร ตามประกาศกระทรวงพาณิิชย์์

เรื่่�อง กำำ�หนดให้้รถยนต์์ใช้้แล้้วเป็็นสิินค้้าที่่�ต้้องห้้ามหรืือต้้องขออนุุญาตในการนำำ�เข้้ามาในราชอาณาจัักร (ฉบัับที่่� 2)
พ.ศ. 2562 (ลงประกาศในราชกิิจจานุุเบกษาเมื่่�อวัันที่่� 6 ธัันวาคม 2562) ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 10 ธัันวาคม 2562
เป็็นต้้นไป 
หากมีีข้้อสงสััยประการใด  ผู้้�นำำ�ของเข้้าสามารถติิดต่่อขอรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�กองบริิหารสิินค้้าทั่่�วไป 
กรมการค้้าต่่างประเทศ หมายเลขโทรศััพท์์ 02-547-4804

ข้้อมููลจาก ศููนย์์บริิการศุุลกากร
Customs Care Center : CCC
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