
 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Contact Point) ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ กองพิกัดอัตราศุลกากร 

เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017 – 2022 

ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 3 มกราคม 2565 

1. เร่ืองการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN 2022) และตารางเทียบพิกัดศุลกากร (Correlation Table) 

1.1 วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โทรศัพท ์ หมำยเหต ุ
1 นำงจันทมำส รัตนเสร ี นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ฝ่ำยพิกัดอัตรำศลุกำกรระหว่ำงประเทศท่ี 1 

ส่วนพิกัดอัตรำศุลกำกรระหว่ำงประเทศ 
02-667-6406 ตอนท่ี 01 - 83 

2 นำงสำวศุภลักษณ์  วันแอเลำะ นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝ่ำยพิกัดอัตรำศลุกำกรระหว่ำงประเทศท่ี 2  
ส่วนพิกัดอัตรำศุลกำกรระหว่ำงประเทศ 

02-667-7000 ต่อ 20-4787 ตอนท่ี 84 - 97 

1.2 วันที ่1 มกราคม 2565 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โทรศัพท ์ หมำยเหต ุ
1 นำงจันทมำส รัตนเสร ี นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ฝ่ำยพิกัดอัตรำศลุกำกรระหว่ำงประเทศท่ี 1 

ส่วนพิกัดอัตรำศุลกำกรระหว่ำงประเทศ 
02-667-6406 ตอนท่ี 01 - 83 

2 นำงสำวอวัสดำ  เมำะรำษี นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝ่ำยพิกัดอัตรำศลุกำกรระหว่ำงประเทศท่ี 2  
ส่วนพิกัดอัตรำศุลกำกรระหว่ำงประเทศ 

02-667-7000 ต่อ 20-4786 ตอนท่ี 84 - 97 

1.3 วันที ่2 มกราคม 2565 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โทรศัพท ์ หมำยเหต ุ
1 นำงสำวนวรัตน์ จิวฮั้ว นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ฝ่ำยพิกัดอัตรำศลุกำกรระหว่ำงประเทศท่ี 1 

ส่วนพิกัดอัตรำศุลกำกรระหว่ำงประเทศ 
02-667-7889 ตอนท่ี 01 - 83 

2 นำงสำวปัญญ์ปกรณ์  ชูช่วย นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ฝ่ำยพิกัดอัตรำศลุกำกรระหว่ำงประเทศท่ี 2  
ส่วนพิกัดอัตรำศุลกำกรระหว่ำงประเทศ 

02-667-7000 ต่อ 20-4797 ตอนท่ี 84 - 97 
3 นำยพงษ์เดช  ทิพย์โพ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร 02-667-6111 
1.4 วันที่ 3 มกราคม 2565 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โทรศัพท ์ หมำยเหต ุ
1 นำงสำวนวรัตน์ จิวฮั้ว นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ฝ่ำยพิกัดอัตรำศลุกำกรระหว่ำงประเทศท่ี 1 

ส่วนพิกัดอัตรำศุลกำกรระหว่ำงประเทศ 
02-667-7889 ตอนท่ี 01 - 83 

2 นำยพงษ์เดช  ทิพย์โพ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ฝ่ำยพิกัดอัตรำศลุกำกรระหว่ำงประเทศท่ี 2  
ส่วนพิกัดอัตรำศุลกำกรระหว่ำงประเทศ 

02-667-6111 ตอนท่ี 84 - 97 
 3 นำยภำณุวัฒน์  น้อยพรหม นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร 02-667-6403 



 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Contact Point) ส่วนโครงสร้างอัตราอากร กองพิกัดอัตราศุลกากร  

เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017 – 2022 

ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 3 มกราคม 2565 

2. เร่ืองอัตราอากร/รหัสย่อยพิกัดศุลกากร  *ให้โทรเข้าเบอร์กลาง 02-667-7000 และกดเบอร์ติดต่อภายในตามตารางด้านล่าง 

1.1 วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โทรศัพท ์ หมำยเหต ุ
1 นำยบดินทร์  อำรีย ์ นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอท. สคอ. กพก. 20-6481  
2 นำยโกวิทย์ โกศล นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอท. สคอ. กพก. 20-6482  
3 นำงสำวรินระวี ทำเชื้อ นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอท. สคอ. กพก. 20-6476  
4 นำงสำวชนกำนต์ กำญจนกลุ นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอท. สคอ. กพก. 20-6482  
5 นำงสำวณัฐนันท์ บำงค้ำ นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอท. สคอ. กพก. 20-6476  
6 นำงสำวธมลวรรณ  เรือนโต นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอท. สคอ. กพก. 20-4896  
7 นำยนฤพล  ตติย์ธำนุกลุ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ฝอส.1 สคอ. กพก. 20-5122  
8 นำงสำวปรียำภำ  ร้อยกรแก้ว นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอส.1 สคอ. กพก. 20-6479  
9 นำงสำวพัณณิตำ  กลดัทอง นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอส.2 สคอ. กพก. 20-7325  
10 นำยฟำอิซ ดำรำแม นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอส.2 สคอ. กพก. 20-6480  

 

1.2 วันที่ 1 มกราคม 2565 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โทรศัพท ์ หมำยเหต ุ
1 นำยบดินทร์  อำรีย ์ นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอท. สคอ. กพก. 20-6481  
2 นำยโกวิทย์ โกศล นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอท. สคอ. กพก. 20-6482  
3 นำยนฤพล  ตติย์ธำนุกลุ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ฝอส.1 สคอ. กพก. 20-5122  
4 นำงสำวปรียำภำ  ร้อยกรแก้ว นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอส.1 สคอ. กพก. 20-6479  
5 นำงสำวพัณณิตำ  กลดัทอง นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอส.2 สคอ. กพก. 20-7325  
6 นำยฟำอิซ ดำรำแม นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอส.2 สคอ. กพก. 20-6480  

 



 

 

1.3 วันที ่2 มกราคม 2565 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โทรศัพท ์ หมำยเหต ุ
1 นำงสำวรินระวี ทำเชื้อ นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอท. สคอ. กพก. 20-6476  
2 นำงสำวชนกำนต์ กำญจนกลุ นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอท. สคอ. กพก. 20-6482  
3 นำยทวิวุฒิ  สุวรรณจรสั นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอส.1 สคอ. กพก. 20-5123  
4 นำยนรำวุธ  นำคนำคม นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอส.1 สคอ. กพก. 20-7192  
5 นำงสำวปัทมำ  ธนะกมลประดิษฐ ์ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ฝอส.2 สคอ. กพก. 20-5413  
6 นำงสำวหทัยชนก จันทร์วงศ ์ นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอส.2 สคอ. กพก. 20-4889  

 

1.4 วันที ่3 มกราคม 2565 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โทรศัพท ์ หมำยเหต ุ
1 นำงสำวณัฐนันท์ บำงค้ำ นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอท. สคอ. กพก. 20-6476  
2 นำงสำวธมลวรรณ  เรือนโต นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอท. สคอ. กพก. 20-4896  
3 นำยทวิวุฒิ  สุวรรณจรสั นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอส.1 สคอ. กพก. 20-5123  
4 นำยนรำวุธ  นำคนำคม นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอส.1 สคอ. กพก. 20-7192  
5 นำงสำวปัทมำ  ธนะกมลประดิษฐ ์ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ฝอส.2 สคอ. กพก. 20-5413  
6 นำงสำวหทัยชนก จันทร์วงศ ์ นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร ฝอส.2 สคอ. กพก. 20-4889  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Contact Point) ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า กองพิกัดอัตราศุลกากร 

เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017 – 2022 

ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 3 มกราคม 2565 

3. เร่ืองกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด/ฟอร์ม FTA ต่าง ๆ  

1.1 วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โทรศัพท ์ หมำยเหต ุ
1 นำงสำวศิริพร อุเลำ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ส่วนกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ กพก. 20 7032  
2 นำงสำวชญำนุช เกลี้ยงพิบูลย ์ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ส่วนกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ กพก. 20 5113  
3 นำยดนัย คลำ้ยกรฏู นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ส่วนกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ กพก. 20 7037, 20 5114  
1.2 วันที ่1 มกราคม 2565 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โทรศัพท ์ หมำยเหต ุ
1 นำงสำวศิริพร อุเลำ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ส่วนกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ กพก. 20 7032  
2 นำงสำวชญำนุช เกลี้ยงพิบูลย ์ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ส่วนกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ กพก. 20 5113  
3 นำยดนัย คลำ้ยกรฏู นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ส่วนกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ กพก. 20 7037, 20 5114  
1.3 วันที ่2 มกราคม 2565 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โทรศัพท ์ หมำยเหต ุ
1 นำงสำวศิริพร อุเลำ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ส่วนกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ กพก. 20 7032  
2 นำงสำวชญำนุช เกลี้ยงพิบูลย ์ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ส่วนกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ กพก. 20 5113  
3 นำยดนัย คลำ้ยกรฏู นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ส่วนกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ กพก. 20 7037, 20 5114  
1.4 วันที ่3 มกราคม 2565 

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โทรศัพท ์ หมำยเหต ุ
1 นำงสำวศิริพร อุเลำ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ส่วนกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ กพก. 20 7032  
2 นำงสำวชญำนุช เกลี้ยงพิบูลย ์ นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ส่วนกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ กพก. 20 5113  
3 นำยดนัย คลำ้ยกรฏู นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร ส่วนกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ กพก. 20 7037, 20 5114  

 

 



 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Contact Point) ส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017 – 2022 

ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 3 มกราคม 2565 
 

4. เร่ืองการปรับปรุงเพ่ิมเติมรหัสสถิติสนิค้า จากฉบับปี 2017 เป็นฉบับป ี2022 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รหัสสถิติสินค้า 

1 นำงสำวนวลอนงค์  ฤกขะวุฒิกุล  0 2667 7000 ต่อ 5042 ตอนท่ี 01 - 20 และ 73 - 83 

     081 733 5230   

2 นำงสำวขวัญใจ  คงกำรุณ  0 2667 6214 ตอนท่ี 21 - 30 และ 38 และ 61 - 71 

     085 217 4227   

3 นำงละเอียด  วงษ์ทอง  0 2667 7000 ต่อ 5040 ตอนท่ี 31 - 37 และ 39 - 40 และ 50 - 60 

     084 083 9347   

4 นำยกฤษณุ  ลือก ำลัง  0 2667 7000 ต่อ 5391 ตอนท่ี 41 - 49 และ 86 และ 88 - 97 

     094 547 8264   

5 นำงพรภัทร  โกมลหทัย  0 2667 7000 ต่อ 5390 ตอนท่ี 72  84  85  87 

     081 731 8447   

5. เร่ืองการปรับปรุงเพ่ิมเติมรหัสสถิติสนิค้า ส าหรับสินค้าที่มีใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต 

1 นำงนวรัตน์  องค์บริรักษ์กุล 0 2667 6210 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  

    089 790 1373 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย 

      กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

      กรมศิลปำกร 



    

   ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันต ิ

      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

      กรมกำรคำ้ภำยใน 

      กรมกำรอุตสำหกรรมทหำร 

      กรมกำรคำ้ต่ำงประเทศ 

      กรมกำรปกครอง 

        

2 นำงสำวนิตยำ  สำคะโร 0 2667 6213 กรมทรัพยำกรธรณ ี

    089 458 3120 กรมป่ำไม ้

      กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร ่

      กสทช. 

      กรมอุทยำนแห่งชำติ สตัว์ป่ำและพันธุ์พืช 

      กำรยำงแห่งประเทศไทย 

      ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำต ิ

      ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

      กรมสรรพสำมิต 

      กรมธุรกิจพลังงำน 

      กรมวิชำกำรเกษตร 

      กรมประมง 

      กรมปศุสตัว ์

    
 



 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Contact Point) กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้าส่งออก และโลจิสติกส์  

เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017 – 2022 

ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 3 มกราคม 2565 

 

6. เรื่องใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์          

1.1 วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ล ำดับที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โทรศัพท์ หมำยเหตุ 

1 นำยบุญฤทธิ์  สำยทอง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร กบช. 096 0695702 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

2 นำยโอภำส  ชำติปฐมพร นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร กบช. 082 6659948 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

3 นำงสำวสุมทอง  ทองเถื่อน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กบช. 063 9603610 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1.2 วันที่ 1 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โทรศัพท์ หมำยเหตุ 

1 นำยบุญฤทธิ์  สำยทอง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร กบช. 096 0695702 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

2 นำยโอภำส  ชำติปฐมพร นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร กบช. 082 6659948 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

3 นำงสำวสุมทอง  ทองเถื่อน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กบช. 063 9603610 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1.3 วันที่ 2 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โทรศัพท์ หมำยเหตุ 

1 นำยบุญฤทธิ์  สำยทอง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร กบช. 096 0695702 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

2 นำยโอภำส  ชำติปฐมพร นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร กบช. 082 6659948 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

3 นำงสำวสุมทอง  ทองเถื่อน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กบช. 063 9603610 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 

 

 



 

 

1.4 วันที่ 3 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน โทรศัพท์ หมำยเหตุ 

1 นำยบุญฤทธิ์  สำยทอง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร กบช. 096 0695702 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

2 นำยโอภำส  ชำติปฐมพร นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร กบช. 082 6659948 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

3 นำงสำวสุมทอง  ทองเถื่อน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กบช. 063 9603610 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ  

1. บุญฤทธิ์ กรมกำรค้ำภำยใน, กรมกำรอุตสำหกรรมทหำรฯ, กรมอุทยำน สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช, ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม, กรมธุรกิจพลังงำน, กรม

เชื้อเพลิงธรรมชำติ, กำรยำงแห่งประเทศไทย, กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

2. โอภาส กรมประมง, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ, กรมสรรพสำมิต, กรมกำรปกครอง, กรมวิชำกำรเกษตร, กรมศิลปำกร, กรมกำรอุตสำหกรรมและกำรเหมือง

แร่, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย, ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ, กรมทรัพยำกรธรณี 

3. สุมทอง กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ, กรมป่ำไม้, กรมปศุสัตว์, ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร

โทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ, กรมวิทยำศำสตร์ 

 

 


