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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
ประสิิทธิภิ าพในการบริิหารจััดการด้้านการนำำ�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 และการปฏิิบัติั ิตามกฎหมายอื่่�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 และเป็็นการปรัับปรุงุ
รููปแบบและวิิธีีการทำำ�งานให้้เกิิดการบููรณาการอย่่างมีี
ประสิิทธิภิ าพ อัันเป็็นที่่ม� าของการแต่่งตั้้ง� “คณะทำำ�งานร่่วม
ภาครััฐและภาคเอกชนเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการ
นำำ�เข้้าส่่งออก (ครอ.)”

คณะทำำ�งาน ครอ. มีีที่่�มายัังไง???
คณะทำำ�งานร่่วมภาครััฐและภาคเอกชนเพื่อ�่ อำำ�นวย
ความสะดวกในการนำำ�เข้้าส่่งออก (ครอ.) เรีียกย่่อ ๆ ว่่า
“คณะทำำ�งาน ครอ.” เป็็นการรวมกลุ่่�มการทำำ�งานที่่�เป็็น
กลไกที่่สำ� ำ�คััญในการสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงาน
ภาครััฐ ภาคเอกชน หน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจต่่าง 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�มาร่่วมพิิจารณาเพื่อ�่ หารืือถึึงแนวทาง
ในการแก้้ไขปััญหาร่่วมกัันได้้

คณะทำำ � งาน ครอ. ชุุ ดปั ั จ จุุ บั ั น เป็็ น ไปตาม
คำำ�สั่่ง� กรมศุุลกากร ที่่� 489/2562 ลงวัันที่่� 16 ตุุลาคม 2562
เรื่่�อง แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานร่่วมภาครััฐและภาคเอกชน
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการนำำ�เข้้าส่่งออก (ครอ.)
โดยมีีอธิิ บดีี กรมศุุ ล กากรเป็็ น ที่่ � ปรึึ กษาคณะทำำ � งาน
นายกิิตติ สุ
ิ ทธิ
ุ สัิ มั พัันธ์์ ตำ�ำ แหน่่งที่่ปรึึ
� กษาด้้านการพััฒนา
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 � กำ ำ �กั ั บดูู แลกฎหมายที่่ �
เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�เข้้าส่่งออกสิินค้้ารวมถึึงหน่่วยงาน
รััฐวิิสาหกิิจที่่�กำำ�กัับดููแลท่่าเรืือ สนามบิินและผู้้ �แทน
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 กษาด้้ 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 มกัับ
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 หน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแลการบริิหาร
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�รับจั
ั ดั การขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ
3.4 สมาคมตััวแทนขนส่่งสิินค้้าทางอากาศไทย
3.5 สมาคมผู้้�นำ�ำ 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 และภาคเอกชนเพื่ ่ � อ
อำำ�นวยความสะดวกในการนำำ�เข้้าส่่งออก (ครอ.) ได้้รัับ
มอบหมายให้้ ดำ ำ � เนิิ น โครงการประสานความร่่ ว มมืื อ
ระหว่่ า งภาครัั ฐ และภาคเอกชน ภายใต้้ แ ผนปฏิิ บั ั ติ ิ
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
ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 6 การบริิหารการจััดการในภาครััฐ การป้้องกััน
การทุุ จ ริิ ตป ระพฤติิ มิ ิ 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
เปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�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
ฝ่่ายเลขานุุการคณะทำำ�งาน ครอ. มีีการรายงานผล

Customs Learning
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 ค� ณะทำำ�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
ในระดัับพื้้น� ที่่ไ� ด้้ ให้้นำ�ำ เสนอในคณะทำำ�งาน ครอ.ชุุดนี้้� และ
ได้้กำ�ำ หนดให้้มีีวาระการประชุุมสำำ�หรัับให้้ ครอ. พื้้น� ที่่� 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�ในการตรวจสอบสิินค้้าที่่�อยู่่�ในกำำ�กัับดููแลของ
หน่่วยงานนั้้�น ๆ รวมถึึงผู้้�นำำ�เข้้า ตััวแทนออกของที่่�มีีการ
ผ่่านพิิธีีการศุุลกากรเป็็นประจำำ�ในพื้้�นที่่ ซึ่
� ง�่ 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
ความสััมพัันธ์์ที่ดีี่� ระหว่่างกััน

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
โดยเลืือกเฉพาะหััวข้้อที่่สำ� ำ�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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