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ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาระบบน าเข้า 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

            มกราคม 2563 ประเทศไทยต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ ว่าเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศมีวิถีชีวิต
เปลี่ยนไป...ไม่เหมือนเดิม สถานการณ์โควิด 19 เป็นตัวกระตุ้นเทรนด์ในอนาคตอีกหลายปีข้างหน้าให้เกิดเร็ว
ขึ้น ประเด็นที่เราต้องตระหนักต่อไป คือ การก้าวผ่านจาก “New Normal” ชีวิตวิถีใหม่ที่อยู่ร่วมกับโควิด ไปสู่ 
“Next Normal” ชีวิตวิถีถัดไปหลังโควิด เราจะต้องเตรียมพร้อม และปรับตัวอย่างไร โดยเฉพาะการพัฒนา
ทักษะเพ่ิมพูนรายได้ การยกระดับศักยภาพของธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
จะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป ค าจ ากัดความของ Next normal วาหมายถึง  “ความปกติใหม่ (New 
Normal) ที่ต้องปรับตัวในยุคหลังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า (Resolve) 2) การปรับธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นทันต่อสถานการณ์ (Resilience) 3) การกลับไป
ด าเนินธุรกิจตามปกติอีกครั้ง (Return) 4) การคิดใหม ่(Re imagination) และ 5) การปฏิรูปเพื่อก้าวสู่อนาคต
ทีด่ีกว่า (Reform)”  

Next Normal กับวิถกีระบวนงานพิธีการศุลกากร 

            กรมศุลกากร มีการปรับเปลี่ยนกระบวนงานและมีพัฒนาบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องมาตลอด โดย
ผู้บริหารกรมศุลกากร ให้ความส าคัญและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรทั้งหมด ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีแนวคิดการท างานร่วมกันของ
ทุกภาคทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ภาพรวมระบบบริการของศุลกากร คือ ระบบพิธีการศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส์ (Thai Customs Electronic System : TCES)  
 

 



กรมศุลกากร เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการเพ่ิมเติม เช่น ระบบฐานข้อมูลสืบค้นผลค าวินิจฉัยประเภทพิกัด
อัตราศุลกากรขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต (Tariff e-Services) ให้บริการจ าแนกประเภทพิกัดอัตรา
ศุลกากร รวมถึงการให้บริการจ าแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า  แก่ประชาชนทั่วไป และ
ผู้ประกอบการ   

 

ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ (Customs Registration) เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนโดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อกับพนักงานศุลกากร และ
ยื่นเอกสารกระดาษ ตามประกาศศุลกากรที่ 94/2564 เรื่องการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับออกของหรือ
ด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร ระบบสามารถโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ
กรมสรรพากร 

 

 

http://portal.customs.net/newintra/cont_strc_announce.php?lang=th&top_menu=menu_homepage&current_id=142231324146505f47464b46464b4b464b4b
http://portal.customs.net/newintra/cont_strc_announce.php?lang=th&top_menu=menu_homepage&current_id=142231324146505f47464b46464b4b464b4b


ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal เพ่ือให้ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา   
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องเดินทาง
มาติดต่อกับพนักงานศุลกากร และไม่ต้องยื่นเอกสารกระดาษ บริการที่กรมศุลกากรล่าสุด ตามประกาศ
ศุลกากรที่ 94/2564 เรื่องการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับออกของหรือด าเนินการในกระบวนการทาง
ศุลกากร สามารถจะลงทะเบียนเป็นผู้น าเข้าส่งออก หรือตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา สามารถต่ออายุ
ตัวแทนออกของ หรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับออกของสามารถต่ออายุได้ โดยร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยพัฒนา
ระบบ โดยใช้เทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน  “เป๋าตัง” และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกรมการปกครอง
เพ่ือตรวจสอบระบุสถานะของบุคคล และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อแบบ  Online Real 
Time 

 

Online Channel 

             การด าเนินชีวิตในโลกยุค Next Normal จะมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นส าคัญ 
เทคโนโลยีจึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือลดการสัมผัส  คนไทยจะหันมาจับจ่ายผ่านรูปแบบ e-Payment, Card 
Payment และ Internet & Mobile Banking กันมากข้ึน เพ่ือช าระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคการซื้อสินค้า 
ผ่านการท าการตลาดในโซเชียลมีเดีย e-Commerce  การจ่ายช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด รวมถึงช าระเงินให้
หน่วยงานภาครัฐ ต้องเพ่ิมช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ และบริการตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการได้
ด้วยตนเองทางออนไลน์  กรมศุลกากร มุ่งเน้นการให้บริการแบบ “Any Time Any Where Any Devices” 
โดยมีระบบ e-Tracking ให้บริการตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการได้ด้วยตนเองทางออนไลน์ และบริการ
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเอง ระบบ e-Bill Payment เป็นช่องทางการช าระค่าภาษีอากรผ่านธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์  หรือผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร/ตัวแทนรับช าระเงินเอกชน ถือเป็นการเข้าสู่สังคม
ไร้เงินสด และระบบ e-Receipt การเรียกดูและการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
รวมถึงเอกสารหรือการด าเนินงานอ่ืนใดตามที่ได้ตกลงร่วมกันต่อไป ด้วยการน าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ 

http://portal.customs.net/newintra/cont_strc_announce.php?lang=th&top_menu=menu_homepage&current_id=142231324146505f47464b46464b4b464b4b
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การให้ผู้ประกอบการยื่นไฟล์เอกสารต่าง ๆ ในรูปแบบ PDF ผ่านระบบบนอินเทอร์เน็ต แทนการเดินทางมายื่น
กระดาษด้วยตนเอง โดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนงานศุลกากรในระบบ e-Import ผู้ประกอบการไม่ต้องน า
เอกสารกระดาษต้นฉบับมาติดต่อพนังานศุลกากร เพ่ือการรองรับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าในรูปแบบไฟล์ 
PDF ภายใต้ความตกลง JTEPA และความตกลงอื่น ๆ ในอนาคต  
   

 

ระบบ Thai Customs TradeLens   ด้วยเทคโนโลยี Blockchain และการบูรณาการข้อมูลผ่านเทคโนโลยี 
Blockchain น ามาประยุกต์ใช้ในด้านโลจิสติกส์ จะช่วยให้การท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ ท าให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่า
ข้อมูลจะได้รับการปกป้องให้มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในด้านความลับ (Confidentiality) ความสมบูรณ์ 
(Integrity) ความพร้อมใช้ (Availability) สมาชิกผู้ที่ได้รับสิทธิให้เข้าถึงข้อมูลในแต่ละส่วนนั้น จะทราบได้ทันที
ที่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูล ซึ่งเป็น Platform การค้าระหว่างประเทศระบบดิจิทัลบนเทคโนโลยี 
Blockchain มาใช้ภายใต้ระบบที่มีสมาชิกหลัก (Member) จากหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ธุรกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศ เช่น ศุลกากร สายเรือ ผู้ส่งสินค้า บริษัทตัวแทนออกของ บริษัทขนส่ง
สินค้าทางเรือ ท่าเรือ โบรคเกอร์ เป็นต้น   

http://portal.customs.net/TRL/SecurityServlet


 

Work from home 
            มาตรการล็อกดาวน์ในหลายพ้ืนที่จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ท าให้บ้านจึงไม่ได้
เป็นแค่ที่อยู่อาศัย แต่ยังกลายเป็นที่ท างาน ห้องประชุม ห้องออกก าลังกาย หรือโรงภาพยนตร์ ซึ่งกิจกรรม
ต่างๆ เหล่านี้ สามารถใช้งานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย เทรนด์ดังกล่าวก่อ ให้เกิดรูปแบบ
เศรษฐกิจที่เรียกว่า Stay-at-home Economy เช่น การพบปะสังสรรค์ผ่านแอปพลิเคชัน การท าธุรกิจ         
e-commerce การบริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน ท าให้การให้บริการศุลกากร ต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือรองรับการใช้บริการทางออนไลน์ มากยิ่งขึ้น หากพนักงานศุลกากรทั้งหมด ต้องท างานที่บ้าน มีการ
พัฒนา/ปรับเปลี่ยน ให้ท างานผ่าน Single Sign On ผ่านทางอินเทอร์เน็ต  หรือพนักงานศุลกากรทุกคน
สามารถลงเวลาท างานจากที่บ้านบน Mobile ที่ระบบ WORK FROM HOME  


