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ตอนที่่� 1

รู้้�จััก “ครู้อ.” 
(คณะที่ำ�ง�นร่่วมภ�คร่ัฐและภ�คเอกชนเพื่่�ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร่นำ�เข้้�ส่งออก)

ที่ำ�ไมต้องม่ คร่อ. ???

	 กรมศุุลกากรในฐานะหน่วยงานบัังคัับัใช้้กฎหมายท่ี่�

เป็็นหน้าด่่านหลักท่ี่�เก่�ยวข้้องกับัการนำาเข้้าและส่่งออกสิ่นค้ัา 

เป็ร่ยบัเส่มือนตััวกลางหรือสื่�อกลางข้องผู้้้ม่ส่่วนได้่ส่่วนเส่่ย	

(Stakeholders)	 ที่่�เก่�ยวข้้องกับักระบัวนการนำาเข้้าและ 

ส่่งออกส่ินคั้า	 ที่ำาหน้าที่่�ในการส่ร้างส่มดุ่ลข้องการคัวบัคัุม 

ที่างศุุลกากร	และการอำานวยคัวามส่ะด่วกที่างการค้ัาให้กับั 

ผู้้้ม่ส่่วนได่้ส่่วนเส่่ยในทีุ่กภาคัส่่วนข้องห่วงโซ่่อุป็ที่านให ้

ส่อด่คัล้องกับับัริบัที่ที่างธุุรกิจที่่�เป็ล่�ยนแป็ลง	 เพื่ื�อเพื่ิ�ม 

ป็ระสิ่ที่ธิุภาพื่ในการบัริหารจัด่การด่้านการนำาเข้้าส่่งออก	

(Border	Administration)	และเพิื่�มคัวามส่ามารถในการ 

แข้่งข้ันข้องป็ระเที่ศุ	 ซ่่�งจะส่่งผู้ลที่ำาให้การจัด่อันด่ับัคัวาม 

ยากง่ายในการป็ระกอบัธุุรกิจ	(Ease	of	Doing	Business)	 

ข้องป็ระเที่ศุไที่ยอย้ใ่นลำาดั่บัท่ี่�ด่่ข่้�น

	 จากภารกิจหน้าที่่�ข้องกรมศุุลกากรที่่�ตั้องจัด่เก็บั 

ภาษ่ีอากรจากการนำาเข้้าและส่่งออกสิ่นค้ัา	ซ่่�งไม่ใช่้แค่ัการ 

จัด่เก็บัอากรศุุลกากร	 แต่ัยังม่ภาษ่ีอื�นท่ี่�กรมศุุลกากรได้่รับั 

มอบัหมายให้จัด่เก็บัแที่น	และการป็ฏิิบััติัตัามกฎหมายอื�น

ที่่�เก่�ยวข้้องกับัการนำาเข้้าส่่งออกส่ินคั้า	 กรมศุุลกากรจ่งได่้ 

เล็งเห็นถ่งคัวามส่ำาคััญในการป็ระส่านและส่่งเส่ริมคัวาม 

ร่วมมือข้องผู้้้ม่ส่่วนได่้ส่่วนเส่่ยในทีุ่กภาคัส่่วนข้องห่วงโซ่่ 

อุป็ที่านการนำาเข้้าและส่่งออกส่ินคั้า	 ที่ั�งภาคัเอกช้นและ 

ภาคัรัฐที่่�กำากับัด่้แลกฎหมายที่่�เก่ �ยวข้้องกับัการนำาเข้้า 

ส่่งออกส่ินคั้า	 โด่ยกรมศุุลกากรจะเป็็นหน่วยงานหลักใน 

การข้ับัเคัลื�อนกลไกด่ังกล่าว	 เพื่ื�อเป็ิด่โอกาส่ให้ผู้้้ม่ส่่วน 

เก่�ยวข้้องได่้ร่วมแลกเป็ล่�ยนข้้อคัิด่เห็นและเส่นอแนะแนว 

ที่างการพื่ัฒนา	 อันเป็็นการส่่งเส่ริมการม่ส่่วนร่วมข้อง 

ภาคัเอกช้น	 และส่ร้างเส่ริมคัวามส่ัมพื่ันธุ์อันด่่ระหว่าง 

ภาคัรัฐและภาคัเอกช้นได่้อย่างเหมาะส่ม	 ส่ามารถที่ำางาน 
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ร่วมกันในลักษีณะหุ้นส่่วนการพัื่ฒนา	และเป็็นการป็รับัป็รุง 

ร้ป็แบับัและวิธุ่การที่ำางานให้เกิด่การบั้รณาการอย่างม่ 

ป็ระสิ่ที่ธิุภาพื่	อันเป็็นท่ี่�มาข้องการแต่ังตัั�ง	“คัณะที่ำางานร่วม 

ภาคัรัฐและภาคัเอกช้นเพื่ื�ออำานวยคัวามส่ะด่วกในการ 

นำาเข้้าส่่งออก	(คัรอ.)”

คณะที่ำ�ง�น คร่อ. ม่ที่่�ม�ยังไง???

	 คัณะที่ำางานร่วมภาคัรัฐและภาคัเอกช้นเพืื่�ออำานวย 

คัวามส่ะด่วกในการนำาเข้้าส่่งออก	 (คัรอ.)	 เร่ยกย่อ	 ๆ	 ว่า	

“คัณะที่ำางาน	 คัรอ.”	 เป็็นการรวมกลุ่มการที่ำางานที่่�เป็็น 

กลไกที่่�ส่ำาคััญในการส่ร้างคัวามร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ภาคัรัฐ	ภาคัเอกช้น	หน่วยงานรัฐวิส่าหกิจต่ัาง	ๆ 	ตัลอด่จน 

ผู้้้ม่ส่่วนได่้ส่่วนเส่่ยที่่�เก่�ยวข้้องกับักระบัวนการนำาเข้้าและ

ส่่งออกสิ่นค้ัา	โด่ยม่กรมศุุลกากรเป็็นฟัันเฟืัองหลักในการ 

ข้ับัเคัลื�อนการด่ำาเนินงาน	 ซ่่�งจะเป็็นเวที่่ที่่�เป็ิด่โอกาส่ให้ 

ทุี่กภาคัส่่วนได้่แส่ด่งคัวามคิัด่เห็น	แจ้งปั็ญหา	อุป็ส่รรคัต่ัาง	ๆ 	 

ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับักระบัวนนำาเข้้าส่่งออก	ซ่่�งการได้่รับัฟัังและ 

ร่วมกันพื่ิจารณาป็ัญหาในคัราวเด่่ยวกัน	 ย่อมจะที่ำาให้ 

การแก้ไข้ป็ัญหาเป็็นไป็ด่้วยคัวามรอบัคัอบั	 รัด่กุม	

และแก้ไข้ป็ัญหาได่้อย่างรวด่เร็ว	 ซ่่�งไม่ใช้่เพื่่ยงแคั่ป็ัญหา

ที่่�เก่�ยวกับักรมศุุลกากรเที่่านั�น	 ป็ัญหาอื�นข้องหน่วยงาน 

ภาคัรัฐหรือภาคัเอกช้นที่่�เก่�ยวข้้องในกระบัวนการนำาเข้้า 

ส่่งออก	ก็ส่ามารถนำามาร่วมพิื่จารณาเพืื่�อหารือถ่งแนวที่าง 

ในการแก้ไข้ปั็ญหาร่วมกันได้่

	 คัณะที่ำางาน	 คัรอ.	 ชุ้ด่ป็ัจจุบััน	 เป็็นไป็ตัาม 

คัำาสั่�งกรมศุุลกากร	ท่ี่�	489/2562	ลงวันท่ี่�	16	ตุัลาคัม	2562 

เรื �อง	 แตั่งตัั �งคัณะที่ำางานร่วมภาคัรัฐและภาคัเอกช้น

เพื่ื�ออำานวยคัวามส่ะด่วกในการนำาเข้้าส่่งออก	 (คัรอ.)	

โด่ยม่อธุิบัด่่กรมศุุลกากรเป็็นที่่ �ป็ร่กษีาคัณะที่ำางาน	 

นายกิตัติั	 สุ่ที่ธิุสั่มพัื่นธ์ุ	 ตัำาแหน่งท่ี่�ป็ร่กษีาด้่านการพัื่ฒนา 

และบัริหารการจัด่เก็บัภาษี่	 เป็็นหัวหน้าคัณะที่ำางาน	

และนางส่าวรรณา	ผู้้้อุตัส่่าห์ตัำาแหน่งนักวิช้าการศุุลกากร

ช้ำานาญการพิื่เศุษีเป็็นเลข้านุการคัณะที่ำางาน	ในส่่วนข้อง 

คัณะที่ำางานป็ระกอบัไป็ด่้วยผู้้ ้แที่นจากกรมศุุลกากร	 

ผู้้ ้แที่นจากหน่วยงานภาคัรัฐที่่ �กำากับัด่้แลกฎหมายที่่ � 

เก่�ยวข้้องกับัการนำาเข้้าส่่งออกส่ินคั้ารวมถ่งหน่วยงาน 

รัฐวิส่าหกิจที่่ �กำากับัด่้แลที่่าเรือ	 ส่นามบัินและผู้้ ้แที่น 

จากภาคัเอกช้น	 ในนามส่มาคัมส่มาพื่ ันธุ ์ที่ ่ � เป็ ็น 

ตััวแที่นผู้้้นำาเข้้า	ผู้้้ส่่งออก	ตััวแที่นเรือ	ตััวแที่นอากาศุยาน 

ที่่�เก่ �ยวข้้องกับันกระบัวนการนำาเข้้าและส่่งออกส่ินคั้า	

ซ่่�งคัำาสั่�งกรมศุุลกากร	ท่ี่�	489/2562	ลงวันท่ี่�	16	ตุัลาคัม	2562 

เป็็นการแก้ไข้ป็รับัป็รุงรายช้ื�อคัณะที่ำางานให้เป็็นไป็ด่้วย 

คัวามเหมาะส่มจากคัำาส่ั�งกรมศุุลกากร	 ที่่�	 545/2561	

ลงวันท่ี่�	14	พื่ฤศุจิกายน	2561	เรื�อง	แต่ังตัั�งคัณะที่ำางานร่วม 

ภาคัรัฐและภาคัเอกช้นเพืื่�ออำานวยคัวามส่ะด่วกในการนำาเข้้า 

ส่่งออก	 (คัรอ.)	 ซ่่ �งม่นายวิจักษีณ์	 อภิรักษีณ์นันที่์ช้ัย	 

ที่่�ป็ร่กษีาด่้านการพื่ัฒนาและบัริหารการจัด่เก็บัภาษี่	

เป็็นหัวหน้าคัณะที่ำางาน

คณะที่ำ�ง�น คร่อ. ปร่ะกอบด้วย 
หน่วยง�นไหนบ้�ง???

	 หน่วยงานที่่ �เป็็นคัณะที่ำางาน	 คัรอ.	 ร่วมกับั 

กรมศุุลกากรส่ามารถแบ่ังออกเป็็น	3	กลุ่ม	ได้่แก่

 กล่่มที่่� 1 หน่วยง�นที่่�กำ�กับดูแลกฎหม�ยที่่� 
เก่�ยวข้้องกับก�ร่นำ�เข้้�ส่งออก
	 1.1	ส่ำานักงานคัณะกรรมการอาหารและยา

	 1.2	กรมป็ระมง
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	 1.3	กรมป่็าไม้

	 1.4	กรมวิช้าการเกษีตัร

	 1.5	กรมป็ศุุสั่ตัว์

	 1.6	กรมการค้ัาต่ัางป็ระเที่ศุ

	 1.7	กรมโรงงานอุตัส่าหกรรม

	 1.8	กรมส่รรพื่ส่ามิตั

	 1.9	กรมที่รัพื่ยากรธุรณ่

	 1.10	กรมวิที่ยาศุาส่ตัร์การแพื่ที่ย์

	 1.11	กรมอุที่ยานแห่งช้าติั	สั่ตัว์ป่็า	และพัื่นธ์ุุพืื่ช้

	 1.12	กรมการค้ัาภายใน

	 1.13	ส่ำานักงานมาตัรฐานผู้ลิตัภัณฑ์์อุตัส่าหกรรม

 กล่่มที่่� 2 หน่วยง�นที่่�กำ�กับดูแลก�ร่บร่ิห�ร่ 
จััดก�ร่ที่่�เร่ือ และสน�มบิน
	 2.1	การท่ี่าเรือแห่งป็ระเที่ศุไที่ย

	 2.2	บัริษัีที่	ท่ี่าอากาศุยานไที่ย	จำากัด่	(มหาช้น)

 กล่่มที่่� 3 หน่วยง�นภ�คเอกชนที่่�เก่�ยวข้้องกับ 
กร่ะบวนก�ร่นำ�เข้้�ส่งออก
	 3.1	ส่ภาอุตัส่าหกรรมแห่งป็ระเที่ศุไที่ย

	 3.2	หอการค้ัาไที่ยและส่ภาหอการค้ัาแห่งป็ระเที่ศุไที่ย

	 3.3	ส่มาคัมผู้้้รับัจัด่การข้นส่่งสิ่นค้ัาระหว่างป็ระเที่ศุ

	 3.4	ส่มาคัมตััวแที่นข้นส่่งสิ่นค้ัาที่างอากาศุไที่ย

	 3.5	ส่มาคัมผู้้้นำาเข้้าและผู้้้ส่่งออกระดั่บัมาตัรฐาน 

	 เออ่โอ

	 3.6	ส่มาคัมชิ้ป็ปิ็�งแห่งป็ระเที่ศุไที่ย

	 3.7	ส่มาคัมตััวแที่นออกข้องรับัอนุญาตัไที่ย

	 3.8	ส่มาคัมตััวแที่นออกข้องอิเล็กที่รอนิกส์่ไที่ย

	 3.9	ส่ภาผู้้้ส่่งสิ่นค้ัาที่างเรือแห่งป็ระเที่ศุไที่ย

	 3.10	ส่มาคัมเจ้าข้องและตััวแที่นเรือกรุงเที่พื่

	 3.11	ส่มาคัมเจ้าข้องเรือไที่ย

	 3.12	ส่มาคัม	กลุ่มผู้้้ป็ระกอบัการข้นส่่งพัื่ส่ดุ่ด่่วน 

	 เอเช่้ยแป็ซิ่ฟิัคั

	 3.13	ส่มาคัมข้นส่่งสิ่นค้ัาเร่งด่่วนไที่ย

	 3.14	ส่มาคัมข้นส่่งที่างบักแห่งป็ระเที่ศุไที่ย

	 3.15	ส่มาพัื่นธ์ุโลจิส่ติักส์่ไที่ย

คณะที่ำ�ง�น คร่อ. อยู่ในแผนง�น/
โคร่งก�ร่ใดบ้�ง??

	 คัณะที่ำางานร่วมภาคัรัฐและภาคัเอกช้นเพื่ื �อ 

อำานวยคัวามส่ะด่วกในการนำาเข้้าส่่งออก	 (คัรอ.)	 ได่้รับั 

มอบัหมายให้ด่ำาเนินโคัรงการป็ระส่านคัวามร่วมมือ 

ระหว่างภาคัรัฐและภาคัเอกช้น	 ภายใตั้แผู้นป็ฏิิบััตั ิ 

ราช้การข้องกรมศุุลกากร	 ซ่่�งเช้ื�อมโยงกับัแผู้นที่่�ส่ำาคััญ	 ๆ 

เช่้น	แผู้นยุที่ธุศุาส่ตัร์ช้าติั	ในยุที่ธุศุาส่ตัร์ท่ี่�	6	ด้่านการป็รับั 

ส่มดุ่ลและพื่ัฒนาระบับัการบัริหารจัด่การภาคัรัฐ	 และ 

แผู้นพื่ัฒนาเศุรษีฐกิจและส่ังคัมแห่งช้าตัิ	 ฉบัับัที่่ �	 12	

ยุที่ธุศุาส่ตัร์ท่ี่�	6	การบัริหารการจัด่การในภาคัรัฐ	การป้็องกัน 

การทีุ่จริตัป็ระพื่ฤตัิมิช้อบัและธุรรมาภิบัาลส่ังคัมไที่ย	

แนวที่างการพัื่ฒนาท่ี่�	3.3	เพิื่�มป็ระสิ่ที่ธิุภาพื่และยกระดั่บั

การให้บัริการส่าธุารณะให้ได่้มาตัรฐานส่ากล	 โด่ยจัด่ให้ม่ 

กระบัวนการและช้่องที่างส่ื�อส่ารกับัป็ระช้าช้นในร้ป็แบับั 

ที่่�หลากหลายเพื่ื�อให้รับัที่ราบัและเข้้าใจถ่งส่ิ�งที่่�รัฐกำาลัง 

ด่ำาเนินการ	และด่ำาเนินการอย่้	พื่ร้อมทัี่�งรับัฟัังคัวามคิัด่เห็น 

และข้้อเส่นอแนะจากทุี่กภาคัส่่วน	โด่ยม่วัตัถุป็ระส่งค์ั	เพืื่�อ 

เปิ็ด่โอกาส่ให้ผู้้้ม่ส่่วนเก่�ยวข้้องกับัการนำาเข้้าส่่งออกได้่ร่วม

แลกเป็ล่�ยนคัวามคิัด่เห็น	เส่นอแนะแนวที่างการพัื่ฒนาการ 

นำาเข้้าและส่่งออก	ส่่งเส่ริมการเข้้ามาม่บัที่บัาที่หรือส่่วนร่วม 

ตัลอด่จนป็ระส่านงานและแก้ไข้ป็ัญหาเก่�ยวกับัการนำาเข้้า

และส่่งออกร่วมกัน	และส่ร้างคัวามสั่มพัื่นธ์ุระหว่างภาคัรัฐ 

และภาคัเอกช้นได้่อย่างเหมาะส่มและส่ามารถที่ำางานร่วมกัน 

ในฐานะหุ้นส่่วนการพื่ัฒนา	 โด่ยม่เป็้าหมายให้เกิด่การ 

ที่ำางานร่วมกันอย่างบ้ัรณาการและม่ป็ระสิ่ที่ธิุภาพื่	ส่ามารถ 

ตัอบัส่นองคัวามตั้องการและส่ร้างคัวามส่ะด่วกในการ 

นำาเข้้าและส่่งออก

	 ฝ่่ายเลข้านุการคัณะที่ำางาน	คัรอ.	ม่การรายงานผู้ล 
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การด่ำาเนินงานในระบับัตัิด่ตัามและป็ระเมินผู้ลแห่งช้าตัิ 

หรือท่ี่�เร่ยกว่า	eMENSCR	(Electronic	Monitoring	and	

Evaluation	System	of	National	Strategy	and	Country 

Reform)	 ทีุ่กไตัรมาส่	 และรายงานผู้ลการด่ำาเนินงาน 

ในระบับัตัิด่ตัามและป็ระเมินผู้ลแผู้นงาน/โคัรงการตัาม 

แผู้นป็ฏิิบััติัราช้การด้่วยระบับัอิเล็กที่รอนิกส์่	(e-Project)	

เป็็นป็ระจำาทุี่กเดื่อน

	 นอกจากน่�	คัณะที่ำางาน	คัรอ.	ยังได้่เข้้าไป็ม่ส่่วนร่วม 

ในการป็ระเมินคัุณธุรรมและคัวามโป็ร่งใส่ข้องหน่วยงาน 

ภาคัรัฐ	(Integrity	and	Transparency	Assessment:	ITA) 

กรมศุุลกากร	 ในส่่วนข้องการเป็ิด่เผู้ยข้้อม้ลส่าธุารณะ	

(Open	Data	Integrity	and	Transparency	Assessment	:	OIT)	

ในหัวข้้อ	“การเปิ็ด่โอกาส่ให้เกิด่การม่ส่่วนร่วม”

คร่อ. พื่่�นที่่� ม่ที่่�ม�ยังไง
 

	 ในการป็ระชุ้มคัณะที่ำางานร่วมภาคัรัฐและ 

ภาคัเอกช้นเพื่ื�ออำานวยคัวามส่ะด่วกในการนำาเข้้าส่่งออก	

(คัรอ.)	ตัามคัำาสั่�งกรมศุุลกากร	ท่ี่�	545/2561	ลงวันท่ี่�	14	

พื่ฤศุจิกายน	2561	คัรั�งท่ี่�	1/2561	เมื�อวันท่ี่�	13	ธัุนวาคัม	

2561	 หัวหน้าคัณะที่ำางาน	 คัรอ.	 ได่้กำาหนด่แนวที่าง 

การที่ำางานที่่�มุ่งเน้นการแก้ไข้ป็ัญหาให้เป็็นไป็ด่้วยคัวาม

รวด่เร็วและม่ป็ระส่ิที่ธุิภาพื่ผู้่านการรับัร้้และแก้ไข้ป็ัญหา

ร่วมกัน	 เพื่ื�อให้การด่ำาเนินงานเป็็นไป็ในที่ิศุที่างเด่่ยวกัน	

โด่ยเน้นการด่ำาเนินงานในร้ป็แบับัข้อง	คัรอ.	พืื่�นท่ี่�	เพืื่�อให้ทุี่ก 

พืื่�นท่ี่�ร่วมกันแก้ไข้ปั็ญหาก่อน	 หากไม่ส่ามารถด่ำาเนินการ 

ในระดั่บัพืื่�นท่ี่�ได้่	ให้นำาเส่นอในคัณะที่ำางาน	คัรอ.ชุ้ด่น่�	และ 

ได้่กำาหนด่ให้ม่วาระการป็ระชุ้มส่ำาหรับัให้	คัรอ.	พืื่�นท่ี่�	รายงาน 

ผู้ลการด่ำาเนินการแก้ไข้ป็ัญหาในพื่ื�นที่่�ให้ที่่�ป็ระชุ้มที่ราบั 

	ได้่แก่	คัรอ.พืื่�นท่ี่�	ข้อง	ส่ที่ก.,	ส่กที่.,	ส่ที่บั.,	ส่ส่ภ.,	ส่ส่ล.	

และ	 คัรอ.พื่ื�นที่่�	 ศุภ.1-4	 ที่ั�งน่�	 หากพื่ื�นที่่�อื �นม่ป็ัญหา 

ในลักษีณะเด่่ยวกันก็จะได่้นำาแนวที่างการแก้ไข้ป็ัญหา 

ไป็ป็รับัใช้้ในพื่ื�นที่่�	 ซ่่�งจะที่ำาให้การด่ำาเนินการเป็็นไป็ใน 

แนวที่างเด่่ยวกันและส่ามารถแก้ไข้ปั็ญหาได้่อย่างรวด่เร็ว	

การจัด่ตัั�ง	 คัรอ.	 พื่ื�นที่่�	 จ่งม่วัตัถุป็ระส่งคั์เพื่ื�อให้เป็็นเวที่่ 

ข้องการรับัฟัังป็ัญหาอุป็ส่รรคัข้องหน่วยงานภาคัรัฐและ 

ภาคัเอกช้นท่ี่�ป็ฏิิบััติังานในพืื่�นท่ี่�ร่วมกับัด่่านศุุลกากรนั�น	ๆ  

เช้่น	 ด่่าน	 อย.	 ด่่านป็่าไม้	 ด่่านตัรวจพื่ืช้	 ซ่่�งม่เจ้าหน้าที่่� 

ป็ระจำาในการตัรวจส่อบัส่ินคั้าที่่ �อย้ ่ในกำากับัด่้แลข้อง 

หน่วยงานนั�น	ๆ	รวมถ่งผู้้้นำาเข้้า	ตััวแที่นออกข้องท่ี่�ม่การ 

ผู่้านพิื่ธุ่การศุุลกากรเป็็นป็ระจำาในพืื่�นท่ี่�	ซ่่�งปั็ญหา	อุป็ส่รรคั 

ที่่ � เก ิด่ข้ ่ �นอาจเป็ ็นป็ ัญหาจากงานบัร ิการหน้างาน 

(Front	 Office)	 เฉพื่าะในพื่ื �นที่่ �น ั �น	 ๆ	 หากม่เวที่  ่

ท่ี่�เปิ็ด่โอกาส่ให้ภาคัรัฐ	ภาคัเอกช้นได้่แจ้งปั็ญหา	อุป็ส่รรคั	 

และม่การนำามาหารือร่วมกันก็จะส่ามารถแก้ไข้ป็ัญหาได่ ้

รวด่เร ็วและตัรงป็ระเด่ ็น	 อ ่กที่ ั �งย ังเป็ ็นการส่ร ้าง 

คัวามสั่มพัื่นธ์ุท่ี่�ด่่ระหว่างกัน

คณะที่ำ�ง�น คร่อ.ปร่ะช่มเร่ื�อง 
อะไร่บ้�ง ติดต�มได้ที่�งไหน

	 เพื่ื�อเป็็นการส่ร้างคัวามโป็ร่งใส่	 และส่ามารถ 

ตัรวจส่อบัตัิด่ตัามการด่ำาเนินงานข้องคัณะที่ำางาน	 คัรอ.	 

ซ่่�งป็ระกอบัไป็ด่้วยผู้้้แที่นจากกรมศุุลกากรและผู้้้แที่น 

จากหน่วยงานภาคัร ัฐภาคัเอกช้นหลายหน่วยงาน 

จ่งได่้ม่การส่รุป็ป็ระเด่็นพื่ิจารณาในที่่�ป็ระชุ้มแตั่ละคัรั�ง 

โด่ยเลือกเฉพื่าะหัวข้้อที่่�ส่ำาคััญนำามาเผู้ยแพื่ร่ที่างเว็บัไซ่ตั ์

ข้องกรมศุุลกากร	 (www.customs.go.th)	 ในหมวด่หม้่ 

ข้อง	 “ผู้้้ป็ระกอบัการ”	 หัวข้้อ	 “คัณะที่ำางานร่วมภาคัรัฐ 

และภาคัเอกช้นเพื่ื�ออำานวยคัวามส่ะด่วกในการนำาเข้้า 

ส่่งออก	(คัรอ.)”

---------------------------------------

โดย  น�งส�ววร่ร่ณ�  ผู้อ่ตส่�ห์
นักวิช�ก�ร่ศุ่ลก�กร่ชำ�น�ญก�ร่พื่ิเศุษ


