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➢ ประชาคมศุลกากรโลกกับบทบาทในการอำนวย
ความสะดวกการขนส่งวัคซีน Covid-19 

➢ กรณีศึกษาที่น่าสนใจจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 7 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564 
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  
 ในปัจจุบันที่ทั่วโลกต่างกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

วัคซีน ยารักษาโรค และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น  ๆเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการหยุดยั้งการแพร่ระบาด
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ  

 ความท้าทายในการขนส่งวัคซีนที่ต้องจัดเก็บในอุณหภูมิที ่ต่ำและความจำเป็นในการใช้งาน 
อย่างเร่งด่วน คณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร (WCO Council) จึงเห็นชอบออกมติว่าด้วยบทบาทของ
ศุลกากรในการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายยารักษาโรคและวัคซีนที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉินระหวา่งประเทศ 
(Resolution on the Role of Customs in facilitating the cross-border movement of situationally 
critical medicines and vaccines) ) เมื่อเดือนธันวาคม 2563 

 ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการได้จัดทำคู่มือ (Secretariat Note) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับศุลกากร
ประเทศสมาชิกในการนำมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติโดยอ้างอิงถึงเอกสารหรือเครื่องมือต่าง  ๆของ WCO 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) SAFE Framework of Standards แนวปฏิบัติใน 
การบริหารจัดการภัยพิบัต ิและความต่อเนื ่องของห่วงโซ่อ ุปทาน (WCO Guidelines on Disaster 
management and Supply Chain Continuity) และมติ WCO ว่าด้วยบทบาทของศุลกากรในการบรรเทา
สาธารณภัย (2011 WCO Resolution on the role of Customs in natural disaster relief) เป็นต้น 

 ในโอกาสนี้ สำนักงานฯ จึงขอนำเสนอสาระสำคัญของคู่มือดังกล่าวและกรณีศึกษาจากศุลกากร
ประเทศต่าง ๆ  ที ่นำมติของคณะมนตรีฯ ไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขวิกฤตทางสาธารณสุขที่นานาประเทศ 
กำลังเผชิญอยู่ อนึ ่ง การใช้อุปกรณ์ทางแพทย์ที ่เกี ่ยวข้องกับ Covid-19 ก่อให้เกิดขยะอันตราย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศต่าง ๆ  สนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ 
ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งจำนวนมาก  ในสถานการณ์ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่า ขยะเหล่านี้จะถูกขนส่งไป
กำจัดในประเทศอื่นอย่างผิดกฎหมาย จึงเป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ ่งที่ไม่ควรละเลยในช่วง 
การแพร่ระบาดของ Covid-19                        

                

     นิติ วิทยาเต็ม 



  สารบญั 
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ประชาคมศลุกากรโลกรวมใจ 

ตา้นภยั COV  D-19 
นับตั ้งแต่การเริ ่มต้นแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ในช่วงปลายปี 2562 
มีความพยายามคิดค้นวัคซีนและ

ยาร ั กษา Covid-19 อย ่ างต ่ อเน ื ่ อง 
จนกระทั่งในเดือนพฤศจิกายน 2563 จึงมี

การประกาศความสำเร ็จของการคิดค้นว ัคซ ีนท ี ่มี
ประสิทธิภาพสร้างภูมิคุ้มกันกว่าร้อยละ 90 นับจากนั้นมา 
ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานและหน่วยงานรัฐซึ่งรวมถึง
ศุลกากรได้เตรียมความพร้อมสำหรับการขนส่งวัคซีน
ระหว่างประเทศในปริมาณมาก  

เนื่องจากต้องคำนึงถึงความท้าทายในการขนส่งวัคซีนที่ต้อง
จัดเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำและความจำเป็นในการใช้งานอย่าง
เร่งด่วน คณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร (WCO Council) 
จ ึงเห ็นชอบออกมต ิว ่าด ้วยบทบาทของศ ุลกากรใน 
การอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายยารักษาโรคและ
วัคซีนที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉินระหว่างประเทศ (Resolution 
on the Role of Customs in facilitating the cross-
border movement of situationally critical 
medicines and vaccines) เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อเสนอแนะ 3 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทที่ 1 ประกอบด้วยมาตรการ 12 ข้อ สำหรับ
ศุลกากรประเทศสมาชิก  

ประเภทที่ 2 ประกอบด้วยมาตรการ 4 ข้อ สำหรับ
สำนักงานเลขาธิการ WCO  

ประเภทที่ 3 ประกอบด้วยมาตรการ 1 ข้อ สำหรับ
คณะกรรมการเทคน ิคถาวร  (Permanent Technical 
Committee) และคณะกรรมการด ้ านการบ ั งค ับใช้
กฎหมาย (Enforcement Committee) 

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการฯ ได้จัดทำคู่มือ (Secretariat 
Note) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับศุลกากรประเทศสมาชิกใน
การนำมาตรการทั้ง 12 ข้อ ไปปฏิบัติโดยอ้างอิงถึงเอกสาร
หร ือเคร ื ่องม ือต ่าง ๆ ของ WCO โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อนุส ัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) SAFE Framework of 
Standards แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการภัยพิบัติและ
ความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทาน (WCO Guidelines on 
Disaster management and Supply Chain 
Continuity) และมติ WCO ว่าด้วยบทบาทของศุลกากรใน
การบรรเทาสาธารณภัย (2011 WCO Resolution on the 
role of Customs in natural disaster relief) เป็นต้น 

อนึ่ง เพื่อความสะดวกในทางปฏิบัติ สำนักงานเลขาธิการได้จัด
ประเภทของมาตรการทั้ง 12 ข้อ ออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

Credit: Waste Management World 
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1. มาตรการอำนวยความสะดวกและยกระดับความมั่งคง
ปลอดภัยในการขนส่งสินค้า 

2. มาตรการจัดลำดับความสำคัญและอำนวยความสะดวก
ในการตรวจปล่อยสินค้า 

3. มาตรการจัดการและปฏิบัติต่อตู ้คอนเทนเนอร์ที่
ได้รับการออกแบบสำหรับขนส่งสินค้าบางประเภทโดยเฉพาะ 
รวมถึงอุปกรณ์ และของสำหรับใช้ในการจัดจำหน่ายสินค้า 

4. มาตรการควบคุมตรวจสอบสินค้า 
5. บทบาทของศุลกากรในการบังคับใช้มาตรการทางการค้า

ของรัฐบาล 

 

มาตรการอ านวยความสะดวกและยกระดบัความมัง่คงปลอดภยัในการขนสง่ 

เภสัชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นสินค้าที ่มี
กฎหมายกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยศุลกากรมักบังคับใช้
กฎหมายของหน่วยงานด้านสาธารณสุข นอกจากนี้  
การขนส่งวัคซีน Covid-19 ยังมีความซับซ้อนกว่าสินค้า
ทั่วไปเพราะต้องจัดเก็บในอุณหภูมิที ่ต่ำ (เช่น 2-8°C, 
 -20°C, -75°C) จ ึงต ้องมีการจัดเตรียมความพร้อม 
ของสถานที ่ระหว่างการปฏิบัติพิธ ีการที ่พรมแดน และ 
ในขณะเดียวกัน เนื่องจากวัคซีนเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงและ
มีอุปสงค์ที ่มากกว่าอุปทานมาก จึงตกเป็นเป้าของ 
การโจรกรรมหรือการลักลอบเปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง
เพื ่อแสวงหากำไร ดังนั ้น เพื ่ออำนวยความสะดวกใน 
การตรวจปล่อยสินค้าและรักษาความปลอดภัย ศุลกากร
จึงควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย ่างย ิ ่ งหน ่วยงานด ้านสาธารณส ุขและ
ผู้เกี ่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
สถานที่ การรักษาความปลอดภัย และพิธีการที่พรมแดนใน
การปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อนและหนักหน่วง (มาตรการที่ 10) 

2. จ ัดให้ม ีการประสานงานระหว่างศุลกากรและ
หน่วยงานอื่นของรัฐในการควบคุมตรวจสอบสินค้าโดยควร
กระทำในเวลาเดียวกันหากเป็นไปได้ (มาตรการที่ 6) 

ในการนี้ WCO ได้เสนอแนะแนวทางการดำเนินมาตรการ
ข้างต้น ดังนี้ 

1. จัดตั้งจุดติดต่อสอบถามในศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างทันท่วงทีและดำเนินการ
ตามคำร้องของผู้เก่ียวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน 

2. แต่งตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที ่จาก
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องทั้งหมดและผู้แทนของภาคเอกชน 

Credit: UNEP 
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3. ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐที ่เกี ่ยวข้องทั ้งหมดและ
ผู้เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานจัดทำพิธีการมาตรฐานสำหรับ
การส่งออก/นำเข้า 

4. ดำเนินการตรวจปล่อยสนิค้าผา่นระบบ Single Window 
5. ร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง

กับห่วงโซ่อุปทานในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ระดับปฏิบัติการ 

ในทางปฏิบัติ ศุลกากรอาร์เจนตินาได้ประสานงานกับ
กระทรวงสาธารณสุขและสำนักทะเบียนและควบคุม 
ยารักษาโรคในการออกใบอนุญาตนำเข้าก่อนสินค้ามาถึง
เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบและตรวจปล่อยสินค้า 
อนึ่ง ศุลกากรเบลเยียมและศุลกากรโบลิเวียได้รายงาน
ความร่วมมือที่คล้ายคลึงกันระหว่างศุลกากรและหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขด้วย 

ในบางประเทศ เช่น อินเดียและอินโดนีเซีย หน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องใช้ระบบ Single Window เป็นช่องทางสื่อสาร

และอำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตนำเข้าและ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยผู้ประกอบการยื่นเอกสาร
เพียงครั้งเดียวเข้าสู่ระบบ Single Window   

สำหรับศุลกากรออสเตรเลียนั้น ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยผ ู ้บร ิหารระดับสูงและคณะทำงานเพื่อ
วางแผนและประสานงานในการตรวจปล่อยส ินค ้าที่
เกี่ยวข้องกับ Covid-19 โดยเฉพาะ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์
ปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกหรือที่เป็น
อุปสรรคต่อการเคลื ่อนย้ายสินค้าเหล่านี ้โดยไม่จำเป็น 
ภายหล ั ง จ ากน ั ้ น  จ ึ ง ร ่ ว มดำ เน ิ นการทดสอบกับ
ผู้ประกอบการโดยให้ผู ้ผลิตวัคซีนทดลองส่งสินค้าที่ไม่มี
สินค้าอยู่จริง (placebo shipment) เพื่อตรวจหาช่องโหว่
ในข ั ้นตอนต่าง ๆ ก ่อนจ ัดส ่งส ินค ้าจร ิง นอกจากนี้  
หน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานด้านการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับศุลกากรออสเตรเลียให้ข้อมูล 
การนำเข้าที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการ  

ศุลกากรนิวซีแลนด์เป็นกรณีศึกษาที่ดีตัวอย่างหนึ่งด้าน
การสื่อสารกับผู้ประกอบการและการบริหารจัดการข้อมูล 
กล่าวคือ ศุลกากรใช้ข้อมูลการค้าเพื่อติดต่อกับผู้นำเข้า  
ผู้ส่งออก และผู้ผลิตสินค้าทั้งหมด รวมทั้งแจ้งผู้ประกอบการ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และบุคลากรภายในเก่ียวกับการจัดตั้ง
ศูนย์กลางบริหารจัดการสินค้าที่จำเป็นในกรณี Covid-19 ด้วย 
โดยศูนย์ดังกล่าวช่วยให้ศุลกากรนิวซีแลนด์มีข้อมูลเกี่ยวกับ
การนำเข้า/ส ่งออกสินค้าทั ้งหมด รวมทั ้งป ัญหาของ
ผู้ประกอบการและแนวโน้มของการนำเข้า/ส่งออกด้วย 
 
 
 

Credit: European Data Protection Supervisor 
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มาตรการจดัล าดบัความส าคญัและอ านวยความสะดวกในการตรวจปลอ่ย 

ว ัคซ ีน Covid-19 เป ็นส ินค ้าท ี ่ม ีความอ ่อนไหวต่อ
อุณหภูมิและเวลาที่ต้องจัดเก็บในภาชนะหรือตู้คอนเทนเนอร์
ควบคุมความเย็นระหว่างการขนส่ง นอกจากนี้ ยังเป็นสินค้าที่
มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของ 
Covid-19 ด้วย ในการนี้ คณะมนตรีฯ จึงเสนอแนะมาตรการ
ดังต่อไปนี ้

1. ให้ความสำคัญลำดับแรกกับการตรวจปล่อยยารักษาโรค
และวัคซีนที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉินทั้งในการส่งออก การผ่านแดน 
และการนำเข้า โดยจัดให้มีสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าอันเนื่องมาจากการผันแปร
ของอุณหภูมิหากมีความล่าช้าเกิดขึ้น (มาตรการที่ 1) 

2. จัดตั้งกลไกในการตรวจหายารักษาโรคและวัคซีน
ดังกล่าวในระหว่างการนำเข้าหรือส่งออก เช่น จากเอกสาร
นำเข้าหรือส่งออก (มาตรการที่ 2) 

3. จัดตั้งพิธีการเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการในห่วงโซ่
อุปทานที่ได้รับอนุญาตหรือที่ได้รับการรับรอง เช่น พิธีการ
สำหรับวัคซีน Covid-19 (มาตรการที่ 3) 

ในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ศุลกากรอาจ
พิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ใช้พิกัดสินค้าในระบบ HS พิกัดพิธีการศุลกากร 
(Customs Procedure Code: CPC) หรือนำเข้าผ่านองค์กรที่
ได้รับอนุญาต 

2. จัดทำรายการยารักษาโรค วัคซีน และสินค้าอ่ืน ๆ ที่
จำเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยระบุพิกัดอย่างน้อย 7 หลัก 
พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

3. เผยแพร่คำวินิจฉัยจำแนกพิกัดอัตราศุลกากรและ 
ถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า 

4. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) และบล็อกเชน 
(blockchain) เป็นต้น ในการตรวจสอบความถูกต้องและ
การอำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้า 

5. ใช้หลักการ “ช่องเขียว/ช่องด่วน (green lanes/priority 
lanes)” ในการตรวจปล่อยสินค้า 

6. ให้บริการตรวจปล่อยสินค้านอกเวลาทำการหรือ
นอกสถานที่โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 

7. จัดตั้งพิธีการเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับ
อนุญาตหรือได้รับการรับรอง 

8. อำนวยความสะดวกการตรวจสอบเอกสารที่
เก่ียวข้องก่อนสินค้ามาถึง 

9. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการพิธีการ
นำเข้า/ส่งออกทั ้งในส่วนที ่ เก ี ่ยวข้องกับเอกสารและ 
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

10. ตรวจปล ่อยส ินค ้าก ่อนการกำหนดภาษีและ
ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ หรือเลื่อนกำหนดชำระ 

Credit: QJS Services Inc 
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11. เผยแพร่ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องต่อสาธารณชนโดยใช้
ช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย 

ในทางปฏิบ ัต ิ EU และประเทศสมาชิก กำหนดพิกัด
โดยเฉพาะสำหรับ “วัคซีนต้านไวรัสโคโรนาที่เกี่ยวข้องกับ 
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV species)”  
ในระบบจัดจำแนกประเภทสินค้าของ EU (Combined 
Nomenclature: CN)1 กล ่ า วค ื อ  3002 20  10  เพื่ อ
ประโยชน์ในการระบุตัวสินค้าและการขนส่งตลอดทั่วทั้ง
ประเทศสมาชิก EU พร้อมกันนี้ คณะกรรมาธิการยุโรป 
(European Commission) ไ ด ้ ป ร ะก าศย ก เ ว ้ น ภ าษี
ศ ุลกากรและภาษีม ูลค่าเพิ ่มสำหรับการนำเข้าสินค้า
ประเภทต่าง ๆ ที่จำเป็นในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ 
Covid-19 ด้วย  

อนึ ่ง เพื ่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า ศุลกากร
กัวเตมาลาได้ออกแนวปฏิบัติในการนำเข้าวัคซีนและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนทั้งบนช่องทางของศุลกากรและ
หน่วยงานด้านสาธารณสุข ในขณะที่ศุลกากรสหรัฐอเมริกา
ได้จัดทำเว็บไซต์โดยเฉพาะเพื่อให้ข้อมูลสำหรับคำถามที่พบบ่อย
ในการนำเข้าวัคซีน พร้อมจัดตั้งคณะเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจปล่อย
สินค้าที ่เกี ่ยวข้องกับ Covid-19 โดยเฉพาะด้วย นอกจากนี้ 
ศุลกากรเบลเยียมได้ติดต่อไปยังผู ้ประกอบการขนาดใหญ่
โดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตสินค้า พร้อมทั้งจัดช่องเขียวไว้
สำหรับผู้ผลิตและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้าเจรจา

 
1 CN เป็นระบบพิกัดอัตราศุลกากรของสหภาพยุโรปที่ใช้ในการสำแดงสนิค้า
นำเข้า/ส่งออก และใช้ในการจัดเก็บสถติิการค้าภายในสหภาพยุโรป 

เพื ่อขออำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าด ้วย  
ในประเด็นเดียวกันนี ้ ศุลกากรอาร์เจนตินาและศุลกากร
คอสตาร ิกากำหนดหล ักเกณฑ ์สำหร ับส ินค ้าท ี ่ ได ้ รับ 
สิทธิตรวจปล่อยลำดับแรกและประสานงานกับหน่วยงาน 
ด้านสาธารณสุขและตัวแทนออกของที่ให้บริการนำเข้า/ส่งออก
สินค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวและ
ดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าโดยใช้ข้อมูลที่ส่งมาล่วงหน้า  

ในการตรวจปล่อยสินค้า ศุลกากรออสเตรเลียมีนโยบาย
ตรวจปล่อยโดยไม่ตรวจสอบสินค้าหากไม่จำเป็น ส่วนสินคา้
ที่ต้องขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานด้านสาธารณสุข 
ศุลกากรจะตรวจปล่อยสินค้าภายใน 2 ชั่วโมง สำหรับสินค้าที่
จัดเก็บในอุณหภูมิต่ำ และภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับสินค้าอ่ืน ๆ  
นับจากเวลาที่ขอความเห็น ส่วนศุลกากรอินเดีย ศุลกากร
กัวเตมาลา และศุลกากรเปรตูรวจปล่อยวัคซีนภายใน 30 นาที 
22 นาที และ 15 นาที ตามลำดับ อนึ่ง ศุลกากรโมร็อกโก
ตรวจปล่อยวัคซีนทันทีภายหลังจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ตรวจสอบเสร็จแล้วโดยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขยื่นใบ
ขนสินค้าและชำระภาษีในภายหลังเพื่อให้การปฏิบัติพิธีการ
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
 
 
 

ประกอบด้วยหมายเลข 8 หลกั (หมายเลขจากระบบ Harmonized System 
จำนวน 6 หลกั และการแบ่งประเภทยอ่ยลงไปอกีขัน้ของสหภาพยุโรปอกี 2 หลกั) 
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มาตรการจดัการและปฏิบติัต่อต ูค้อนเทนเนอรท่ี์ไดร้บัการออกแบบส าหรบั

ขนส่งสินคา้บางประเภทโดยเฉพาะ อปุกรณ ์และของส าหรบัใชใ้นการจดั

จ าหน่ายสินคา้นัน้ 

โดยปกติแล้ว การขนส่งวัคซีนระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องใหม่
สำหรับศุลกากร แต่ในบริบทของ Covid-19 การขนส่งวัคซีน
เกิดขึ ้นในปริมาณมากและจำเป็นต้องใช้อย่างเร ่งด่วน 
นอกจากนี้ ตู้คอนเทนเนอร์ที่สามารถใช้ขนส่งสินค้าประเภท
ดังกล่าวมีอยู่อย่างจำกัด จึงควรมีการอำนวยความสะดวกใน
การนำตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวกลับมาใช้ซ้ำรวมถึงอุปกรณท์ี่
ผนึกเข้ากับตู ้คอนเทนเนอร์ เช่น อุปกรณ์วัดค่า อุปกรณ์
ติดตามการขนส่ง เป็นต้น เพื ่อไม่ให้เกิดความล่าช ้าใน 
การขนส่งโดยไม่จำเป็น  
นอกจากนี้ การขนส่งวัคซีน Covid-19 ต้องใช้น้ำแข็งแห้ง
เพื่อรักษาอุณหภูมิให้ต่ำถึง -78 องศาเซลเซียส น้ำแข็งแห้ง
เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
โดยตรงโดยไม่ผ่านสถานะของเหลว ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและกลิ่น และหากค่าออกซิเจนในอากาศต่ำกว่า
ร้อยละ 19.5 จะทำให้เกิดอาการมึนงง หมดสติ และหายใจไม่ออก 
จึงเป็นอันตรายต่อทั้งลูกเรือและเจ้าหน้าที่ภาคสนามหากไม่มี

ระบบการระบายอากาศที ่เหมาะสม และหากสัมผัสโดยตรง 
ผิวหนังจะเกิดอาการแสบร้อน  

โดยคำนึงถึงสถานการณ์ดังกล่าว คณะมนตรีฯ จึงได้เสนอแนะ
มาตรการดังต่อไปนี้ 

1. ใช้มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตู้คอนเทนเนอร์ 
(รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อขนส่งสินค้า
บางประเภทโดยเฉพาะ) ที ่ใช้ในการขนส่งยารักษาโรคและ
วัคซีนที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉิน เช่น มาตรการที่ระบุในอนสุญัญา
ศุลกากรว ่าด ้วยต ู ้คอนเทนเนอร ์ ค.ศ. 1972 (Customs 
Convention on Containers, 1972) เป็นต้น (มาตรการที่ 7) 

2. ใช้มาตรการต่าง ๆ  ทางศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
อุปกรณ์วัดค่า (data logger) ที่ผนึกเข้ากับตู้คอนเทนเนอร์ที ่ใช้
ขนส่งวัคซีนเพื่อตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนและ/หรือติดตาม
เส้นทางการขนส่ง เช่น มาตรการที ่ระบุในข้อเสนอแนะของ 

Credit: Cargostore 

Credit: Global Times 
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คณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร (มิถุนายน 2556) ว่าด้วย
พิธ ีการศุลกากรที ่ เก ี ่ยวข้องกับการนำเข้าอุปกรณ์ร ักษา 
ความปลอดภ ัยของต ู ้ คอนเทนเนอร ์ เป ็นการช ั ่ วคราว 
(Recommendation of the Customs Co-operation Council 
of June 2013 concerning Customs formalities in 
connection with the temporary admission of container 
security devices) เป็นต้น (มาตรการที่ 8) 

3. เตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรในการจัดการ
กับสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 
รวมถึงสินค้าอันตราย (น้ำแข็งแห้ง) ที ่ต ้องใช้ในการขนส่ง 
(มาตรการที่ 11) 

ในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าว WCO เสนอให้
ศุลกากรประเทศสมาชิกพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1. อนุญาตให้นำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ที ่ได้รับการออกแบบ
โดยเฉพาะสำหรับใช้ขนส่งวัคซีนเป็นการชั่วคราวโดยไม่ต้องยื่น
เอกสารที ่ศุลกากรกำหนดสำหรับการนำเข้าและการส่งกลับ
ออกไปและไม่ต้องวางหลักประกันทางการเงิน 

2. พิจารณาให้อุปกรณ์วัดค่าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  
สำหรับตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนและ/หรือติดตามเส้นทาง
การขนส ่งท ี ่ผน ึกก ับต ู ้คอนเทนเนอร ์ท ี ่ ใช ้ขนส ่งว ัคซีน  
เป็นอุปกรณ์เสริมของตู้คอนเทนเนอร์ ไม่ต้องปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรแยกต่างหากจากตู้คอนเทนเนอร์ที่นำเข้าชั่วคราว 

3. ให้ความรู ้และจัดอบรมเจ้าหน้าที ่ศุลกากรระดับ
ปฏิบัติการเก่ียวกับวิธีการจัดการสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ รวมถึงสินค้าอันตรายที่ต้องใช้ใน
การขนส่ง เช่น น้ำแข็งแห้ง ในการนี้ ศุลกากรอาจพิจารณาให้
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานด้านการบิน 

ผู้ผลิตวัคซีน และผู้ที่เกี ่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานเป็นผู้ให้
ความรู้หรือฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 

ศุลกากรหลายประเทศ เช่น ศุลกากรออสเตรเลีย ศุลกากร
เบลเยียม ศุลกากรโบลิเวีย ศุลกากรอินโดนีเซีย ศุลกากรอิตาลี 
ศุลกากรกัวเตมาลา ศุลกากรสิงคโปร์ ศุลกากรสหรัฐอเมริกา 
ได้จัดทำแนวปฏิบัติหรือจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี ่ยวข้องเพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับพิธีการนำเข้า/
ส่งออกและการจัดการวัคซีน Covid-19 และอุปกรณ์ทางการแพทย์  

อนึ่ง ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ศุลกากรเบลเยียมไม่ได้เข้าสัมผัส
สินค้าโดยตรงในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ เช่น การสัมผัสกับ
น้ำแข็งแห้ง แต่ให้ผู ้สำแดงดำเนินการด้วยตนเองในสถานที่ที่
เหมาะสมโดยมีเจ้าหน้าที ่กำกับดูแล และในทำนองเดียวกัน 
ศุลกากรเยอรมนีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปรึกษากับผู้สำแดงหรือ
ตัวแทนก่อนเข้าจัดการวัคซีนเพื่อให้แน่ใจว่า สินค้าได้รับการปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมและไม่เกิดความเสียหายขึ ้นระหว่างการควบคุม
ตรวจสอบ  

สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิที ่ใช้ในการขนส่งนั้น 
ศุลกากรอินเดียได้ออกหนังสือเวียนเพื่อสร้างความชัดเจนใน 
การนำเข้าชั่วคราวตู้คอนเทนเนอร์ประเภทดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ 
(Board Circular No. 51/2021 dated 20.11.2020) ส่วนศุลกากรเปรู
เตรียมความพร้อมโดยจัดการประชุมหลายครั้งกับผู้เกี ่ยวข้อง
ก่อนวัคซีนมาถึงเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติพิธีการนำเข้าชั่วคราวสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ควบคุม
อุณหภูมิและเครื่องวัดค่า 
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มาตรการควบคมุตรวจสอบสินคา้ 

ในห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศมักมีสินค้าปลอมแปลงหรือ 
ไม่ได้มาตรฐานแฝงเข้ามาซึ่งรวมถึงวัคซีนหรือยารักษาโรคที่
ผิดกฎหมายและเป็นภัยต่อสุขภาพของประชาชน และในช่วง
การแพร่ระบาดของ Covid-19 นี้ องค์กรอาชญากรรมได้เข้ามา
แสวงหาผลประโยชน์จากการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 
การควบคุมตรวจสอบสินค้าด้วยการเปิดตรวจอาจใช้เวลานาน
และทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพได้ คณะมนตรีฯ จึงเสนอแนะ
มาตรการด ังต ่อไปนี ้ เพ ื ่อหาจุดสมดุลระหว่างการอำนวย 
ความสะดวกและการควบคุมตรวจสอบ 

1. ดำเนินการควบคุมตรวจสอบสินค้าที่สำแดงว่าเป็น 
ยารักษาโรคและวัคซีนโดยใช้การประเมินความเสี่ยง และ
เข้าควบคุมตรวจสอบเฉพาะในกรณีผิดปกติและในสถานที่
และเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น (มาตรการที่ 4) 

2. ในกรณีที่จำเป็นที่ต้องเข้าตรวจสอบ ให้ตรวจสอบ
โดยไม่เปิดตรวจ (non-intrusive inspection) เท่าที ่จะ
สามารถกระทำได้ (มาตรการที่ 5) 

3. ใช้มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันมิให้องค์กร
อาชญากรรมแสวงหาผลประโยชน์จากสถานการณ์ และใน
การจัดการกับภัยที ่มาจากสินค้าที ่ผิดกฎหมาย 
กล่าวคือ ยารักษาโรคและวัคซีนที่เป็นอันตราย 
ไม่ได้มาตรฐาน หรือปลอมแปลง (มาตรการที่ 12) 

 

 
2 CENcomm (Customs Enforcement Network Communication 
Platform) เป็นระบบการสือ่สารผ่านเว็บไซต์สำหรับเจ้าหน้าทีเ่ฉพาะกลุ่มใน 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทีเ่ข้ารหัส (encrypted) แบบเวลาจริง (real time)  

ในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ศุลกากรอาจ
พิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ
ของวัคซีนและยารักษาโรคของแท้ และช่องทางจัดจำหน่าย
โดยปกติในห่วงโซ่อุปทาน  

2. พิจารณาและนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทางศุลกากรในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ไปปฏิบัติ 

3. ตรวจปล่อยยารักษาโรคและวัคซีนที่จำเป็นในกรณี
ฉุกเฉินโดยใช้การประเมินความเสี่ยง 

4. เข้าตรวจสอบและชักตัวอย่างยารักษาโรคและวัคซีน
ที ่จำเป็นในกรณีฉุกเฉ ินเฉพาะในกรณีผิดปกติและใน
สถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม 

5. ตรวจสอบสินค้าโดยไม่เปิดตรวจเท่าที่จะสามารถ
กระทำได้ 

6. แลกเปลี ่ยนข้อมูลที ่ เก ี ่ยวข้องเพื ่อปราบปราม 
การลักลอบค้าวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ปลอมแปลง
ผ่านระบบที่มีการรักษาความปลอดภัย เช่น IPR CENComm2 

7. เข้าร่วมการปฏิบัติการในระดับโลกและ/หรือ
ระดับภูมิภาคเพื ่อปราบปรามยารักษาโรคและ

วัคซีนปลอมแปลง ไม่ได้มาตรฐาน หรือ
ที่เป็นอันตราย 

 
 

ในระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการหรือในแต่ละการปฏิบัตกิาร  
(อ่านเพิม่เตมิได้ที ่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดอืนเมษายน 2564 
(https://bit.ly/3AVWLAr)) 

Credit: BWT Financial 
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8. เฝ้าระวังภัยต่อการขนส่งวัคซีนที่เกิดจากผู้เกี่ยวข้องภายใน 
(insider threats) พร้อมออกนโยบายและจัดตั้งกลไกเพื่อ
ลดความเสี่ยงดังกล่าว 

ศุลกากรเบลเยียมให้บริการช่องเขียวสำหรับผู้ผลิตวัคซีน 
Covid-19 รายใหญ่ และไม่ชักตัวอย่างสินค้า (zero selection) 
หากเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตที่ขนส่งวัคซีน Covid-19 
โดยพิจารณาจากหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและ 
ใบขนสินค้า ในการนี ้ เพื ่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ช่องเขียว 
ในทางที่ผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อัตลักษณ์ของผู้ประกอบการ
รายอื ่น (identity theft) ศุลกากรเบลเยียมใช้ระบบตรวจสอบ
ข้อมูลแบบเวลาจริง (real-time) โดยใช้ตัวแปรบางประการ เช่น 
น ้ำหน ัก เพ ื ่อพ ิจารณาว ่า ม ีความสอดคล ้องก ับส ินค ้าที่
ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตรายนั้นขนส่งในทางปกติหรือไม่ 
และในกรณีต้องสงสัย เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร 
ในทำนองเดียวกัน ศุลกากรอินเดียใช้ระบบประมวลผลความเสี่ยง
อัตโนมัติเพื่อตรวจหาสินค้าที ่มีความเสี่ยงโดยใช้ตัวบ่งชี ้จาก
หน่วยงานด้านสาธารณสุข และในกรณีจำเป็นต้องเปิดตรวจ
หลังจากใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบไม่เปิดตรวจแล้ว ศุลกากร
อาร์เจนตินาจะเข้าดำเนินการตรวจสอบยืนยัน ณ สถานที่ของ 
ผู้นำเข้า/ส่งออก 

นอกจากนี้ ศุลกากรเบลเยียมยังแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน
รัฐภายในประเทศที่เกี ่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตำรวจและหน่วยงานด้านสาธารณสุข ในขณะเดียวกัน ศุลกากร
เบลเยียมเป็นผู ้ประสานงานโครงการ STOP3 ของ WCO และ 

 
3 STOP เป็นส่วนหนึ่งของโครงการควบคุมตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ (Container Control 
Programme: CCP) ของ WCO เพื่อปราบปรามการค้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทยท์ี่ผิด
กฎหมาย ในการนี้ WCO ไดจ้ัดทำรายการสินค้าเป้าหมายโดยอ้างอิงกับระบบฮาร์โมไนซ์ 
(HS) และประเทศที่เข้าร่วม 51 ประเทศ เข้าควบคมุตรวจสอบการขนส่งทุกรูปแบบทั้ง 

เข้าร่วมโครงการ SHIELD ของ Europol เพื่อปราบปรามยารักษาโรค
ปลอมแปลงโดยทั่วไปและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 
โดยเฉพาะ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ของประเทศสมาชิกอ่ืนใน EU ด้วย 

อนึ่ง เพื่อให้การจัดการสินค้าที่เกี่ยวกับ Covid-19 เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันในทุกประเทศสมาชิก EU ได้จัดทำแนว
ปฏิบัติโดยกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการประเมิน
ความเสี่ยง พร้อมจัดทำภาคผนวกโดยเฉพาะสำหรับวัคซีน 
Covid-19 ในเดือนมกราคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ถูกกฎหมายโดยไม่ละเลยความเสี่ยง
ที่มากับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 
นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกยังแลกเปลี่ยนข้อมูลในแต่ละวัน
ในระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของ EU เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถสกัดกั้นสินค้าเหล่านั้นได้ทันท่วงทีที่ทุกด่านพรมแดน
  

ในการนำเข้า/ส่งออกและการถ่ายลำ ณ พรมแดนทางบก ทางทะเล ทางอากาศ สถาน ี
ตู้คอนเทนเนอร์คลังสินค้าศุลกากร เขตปลอดอากรและศนูย์คัดแยกของไปรษณยี์และ 
ผู้ขนส่งของเร่งด่วน โดยได้รับความรว่มมอืจากผูป้ระกอบการด้านเภสัชภัณฑ์ใน 
การฝกึอบรม  

Credit: Information Age 
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บทบาทของศลุกากรในการบงัคบัใชม้าตรการทางการคา้ของรฐับาล 

คณะมนตรีฯ เชิญชวนให้ศุลกากรประเทศสมาชิกมุ่งมั่นสร้าง
ความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าระหว่างประเทศ 
และประสานงานเพื่อลดการเข้าแทรกแซงที่ไม่จำเป็นในการค้า
และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
โรค Covid-19 โดยมาตรการฉุกเฉินที่ใช้เพื่อปกป้องสุขภาพ
ของประชาชนควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน ได้สัดส่วน โปร่งใส 
และใช้เป็นการชั่วคราว (มาตรการที่ 9) 

อนึ ่ง อนุส ัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะ J5 
เสนอแนะให้ประเทศภาคีตรวจปล่อยสินค้าบรรเทาสาธารณภัย
โดยไม่ต้องพิจารณาถึงถิ่นกำเนิด ประเทศต้นทาง หรือประเทศ
ปลายทาง และยกเลิกข้อห้าม/ข้อกำกัดในการส่งออกด้วยเหตุผล
ทางเศรษฐกิจ พร้อมยกเว้นภาษีขาออกและภาษีอื่น ๆ ส่วนใน
กรณีนำเข้านั ้น หากสินค้าบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตาม
ข้อกำหนด ควรได้รับยกเว้นภาษีนำเข้าและภาษีอื่น  ๆและไม่ตกอยู่
ภายใต้ข้อห้าม/ข้อกำกัดในการนำเข้าด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ 

หากประเทศสมาชิกเลือกใช้มาตรการจำกัดทางการค้าด้วยเหตุผล
ทางสุขภาพหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน มาตรการ
ดังกล่าวควรระบุเป้าหมายที่ชัดเจน ได้สัดส่วน โปร่งใส และใช้
เป็นการชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบต่อการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้อง  

ในการนี้ WCO เสนอแนะให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติดังนี้  
1. ผลักดันมาตรการที่เอื ้อต่อการนำเข้า เช่น การยกเว้น 

ภาษีศุลกากร ภาษีอื ่น ๆ  และค่าธรรมเนียมสำหรับการนำเข้า 
วัคซีน Covid-19 

2. สนับสนุนไม่ให้มีการออกมาตรการจำกัดการส่งออก 
วัคซีน Covid-19   

ที่ผ่านมา ศุลกากรอาร์เจนตินา ศุลกากรคอสตาริกา ศุลกากร
ซาอุดีอาระเบียและศุลกากรแอฟริกาใต้ยกเว้นภาษีนำเข้า
สำหรับวัคซีน Covid-19 ส่วนศุลกากรอาร์เซอไบจานยกเว้นภาษี
เป็นระยะเวลา 2 ปี ให้กับเข็มฉีดยาสำหรับใช้กับวัคซีน Covid-19 
นอกเหนือจากวัคซีนด้วย ในขณะที่ศุลกากรอินเดียกำหนด
ระยะเวลายกเว้นภาษีสำหรับวัคซีนไว้ที่ 3 เดือน อนึ่ง ศุลกากร
บางประเทศ เช่น ศุลกากรออสเตรเลียยกเว้นเฉพาะภาษีศุลกากร
โดยไม่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (Goods and Services Tax: GST) 
และต้องระบุพิกัดตามระบบ HS ให้ถูกต้อง ส่วนศุลกากร
สิงคโปร์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ ่ม (GST) หากวัคซีนนำเข้าโดย
กระทรวงสาธารณสุข 

EU ออก Council Directive (EU) 2020/2020 เมื่อเดือนธันวาคม 2563 
อนุญาตให้ประเทศสมาชิกเลือกใช้มาตรการเกี ่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้ 

1. ใช้อัตราลดสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับวินิจฉัย 
Covid-19 ในหลอดทดลอง (in vitro) รวมถึงการให้บริการที่
เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด หรือ 

2. ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 สำหรับวัคซีน Covid-19 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหร ับว ิน ิจฉ ัย Covid-19 ใน 
หลอดทดลองรวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เช่น 
ศุลกากรสเปนใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ ่มร้อยละ 0 สำหรับทั้ง 
วัคซีน Covid-19 การให้บริการขนส่ง การจัดเก็บ การจัดจำหน่าย
วัคซีน โดยมีผลใช้บังคับถึงเดือนธันวาคม 2565 
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ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ 

การใช ้อ ุปกรณ์ทางแพทย์ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับ Covid-19 
ก่อให้เกิดขยะอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศต่าง ๆ  
สนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนซึ่งต้องใช้อุปกรณ์
ที ่ใช้ครั ้งเดียวแล้วทิ ้งจำนวนมาก ขยะเหล่านี ้จำเป็นต้องมี  
การจัดการที่ถูกวิธีเพราะเป็นขยะติดเชื้อ ในสถานการณ์ดังกลา่ว
มีความเป็นไปได้ว่า ขยะเหล่านี้จะถูกขนส่งไปกำจัดในประเทศอ่ืน
อย่างผิดกฎหมาย 

ในปัจจุบัน มีความตกลงพหุภาคีกำกับการขนส่งขยะ
และของเสียระหว่างประเทศอยู่หลายฉบับ โดย อนุสัญญาบาเซล 
(Basel Convention) เป็นความตกลงหลักฉบับหนึ่งที่มีบทบาท
สำคัญในประเด็นดังกล่าว ในการนี้ อนุสัญญาบาเซลได้กำหนด
มาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการขนส่งขยะและของเสียระหว่าง
ประเทศ เช่น 

1. การขอความยินยอมล่วงหน้าโดยให้ข้อมูลที่เพียงพอ 
(prior informed consent) จากประเทศนำเข้าและประเทศที่
ผ่านแดนก่อนการส่งออกขยะหรือของเสีย 

2. การจำกัดการส่งออกขยะหรือของเสียไปยังประเทศ
ที่ไม่ใช่ภาคีอนุสัญญาฯ 

3. การกำหนดบทลงโทษในกรณีที ่การส่งออกหรือ
นำเข้าไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุสัญญาบาเซลและ
บทบาทของศุลกากรในการบังคับใช้ได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร 
(CPMU news) ฉบับเดือนมิถุนายน 25614 และรายงาน
ขององค์การตำรวจสากล (INTERPOL) เก่ียวกับการเปลี่ยน
เส้นทางการขนส่งขยะพลาสติกได้ที่ฉบับเดือนมีนาคม 25645 
 

 
4 https://bit.ly/2UPgCAQ 

อ้างอิง 
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5 https://bit.ly/3hFuGFG 
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EU พร้อมอดัฉดีเงินจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบทางศุลกากรที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ 

 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) และ
สภายุโรป (European Parliament) ลงนามกฎหมายจัดตั้งกลไกจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมตรวจสอบทางศุลกากรเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของศุลกากรที่พรมแดนและปกป้องสหภาพศุลกากร (customs union) 

 กฎหมายฉบับดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อ การซ่อมบำรุง และการอัพเกรดอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่จำเป็นในการควบคุมทางศุลกากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น เครื่องแสกนเอกซเรย์ เครื่องตรวจจับ
การแผ่รังสี ระบบจดจำหมายเลขทะเบียนโดยอัตโนมัติ (automated number plate recognition systems) 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางศุลกากรเคลื่อนที่สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า เป็นต้น โดยมีงบประมาณราว 
1 พันล้านยูโร (ประมาณ 3.8 หมื่นล้านบาท) ในกรอบการดำเนินงานปี 2564 – 2570 

 อนึ่ง ภาษีศุลกากรคิดเป็นร้อยละ 13 ของงบประมาณทั้งหมดของ EU ด้วยเหตุนี้ อุปกรณ์ที่ทันสมัยและ
เชื่อถือได้จึงมีความสำคัญยิ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ทางการเงิน
และเศรษฐกิจของตลาดเดียว (single market) ของ EU รวมทั้งผู้ประกอบการและประชาชนจากการแข่งขัน
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและสินค้าที่ผิดกฎหมาย  

 ความเคลื่อนไหวของ EU ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Customs Union Action Plan ตามท่ีสำนักงานฯ ได้
นำเสนอในจดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนตุลาคม 2563 ผู้ที ่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ 
https://bit.ly/3jm49Pf 

   
อ้างอิง 
European Council/Council of the European Union. New instrument for modern and reliable customs control equipment.  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/24/new-instrument-for-modern-and-reliable-customs-
control-equipment/ . Accessed 29 June 2021. 
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EU ผลักดันการปฏิรูป WCO ใหส้อดคล้องกับบริบทในศตวรรษที่ 21 

 องค์การศุลกากรโลก (WCO) เป็นองค์การระหว่างประเทศด้านศุลกากรเพียงองค์การเดียวในโลกโดยมี
สมาชิกกว่า 180 ราย ซึ่งรวมถึงสหภาพยุโรป (EU) และประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ถือกำเนิดขึ้นในปี 2495 
(ค.ศ. 1952) WCO ไม่เคยผ่านการปฏิรูปองค์กรครั้งใหญ่แม้บริบทการค้าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญ
พร้อมกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่ศุลกากรทั่วโลกกำลังเผชิญ 
 ด้วยเหตุนี้ EU จึงเห็นควรเสนอให้มีการปฏิรูป WCO ให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. WCO ควรให้ความสำคัญลำดับแรกกับประเด็นที่เป็นความท้าทายในศตวรรษที่ 21 อาทิ การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการงานศุลกากร (digitalisation of customs) การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างต่อเนื่อง การปกป้องสิ่ งแวดล้อม การพัฒนา 
Single Window และการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันเพื่อลดขั้นตอนในการตรวจปล่อยสินค้า รวมทั้ง
การยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2. ควรมีการปฏิรูปองค์กร (governance methods) เพื่อสร้างความโปร่งใสและปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจ
และการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. ควรมีการศึกษาวิธีการสนับสนุนทางการเงินแก่ WCO เพื่อให้องค์กรคงอยู่ในระยะยาว (long-term 
sustainability) และเพื่อยกระดับสถานะของ WCO ในเวทีพหุภาคีโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
 EU ได้นำเสนอข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร (WCO Council) 
ในเดือนมิถุนายน 2564 และเป็นที่คาดว่า จะถูกนำไปอภิปรายหารือในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไปโดยนำไปผนวกเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของการทบทวนนโยบายรอบถัดไป 

อนึ่ง ความเคลื่อนไหวของ EU ในครั้งนี้เป็นการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ของ EU ในการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศหรือพหุนิยม (multilateral order) โดยมี EU เป็นผู้นำในเวทีระหว่างประเทศใน
ฐานะตัวแทนของประเทศสมาชิก 27 ประเทศ 
   
อ้างอิง 
European Commission. Customs: EU proposes World Customs Organization modernisation in support of a strengthened multilateral order.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3144?fbclid=IwAR3MSz4pQi_jVZCTDHNdW0nJ2zmkLWeUIbbjn
pAMKEW3u_EJGx9b_SYuk9w . Accessed 30 June 2021. 
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จีนออกมาตราการ e-commerce หนุนผู้ประกอบการ SME ของจีนในตลาดโลก 

 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา จีนใช้มาตรการใหม่เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง (SME) ในตลาดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ภายใต้แนวคิด “Made in China, sold 
on Amazon” 

มาตรการดังกล่าวอนุญาตให้ผู ้ส่งออกสามารถจำหน่ายสินค้าบนพื้นที่ ของผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้า
ออนไลน์ (e-commerce platform) ของต่างประเทศได้ อาทิ Amazon และ eBay โดยจะได้รับการตรวจปล่อย
สินค้าอย่างรวดเร็วเพ่ือส่งไปยังคลังสินค้าในต่างประเทศ หากผู้ขาย ผู้ให้บริการพ้ืนที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์ และ
ผู้ให้บริการขนส่งขึ้นทะเบียนกับศุลกากรจีน ในการนี้ ผู้ประกอบการสามารถรวบรวมพัสดุขนาดเล็กจำนวนมากเข้าไว้
ด้วยกันเพ่ือส่งออกไปยังคลังสินค้าในต่างประเทศในคราวเดียวได้ นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าร่วมในโครงการนำร่องจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การได้รับยกเว้นจากภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีสรรพสามิตสำหรับการค้าปลีก 
รวมทั้งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่ต่ำกว่าปกติด้วย 

 อนึ่ง แม้ว่าการส่งสินค้าจากจีนไปยังผู้บริโภคในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาผ่านการซื้อขายบน Amazon 
จะเสียค่าขนส่งมากกว่าผู้ประกอบการที่ค้าขายในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา แต่สถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็น
อุปสรรคต่อผู้ประกอบการชาวจีนเพราะสามารถใช้บริการของ Amazon ในการจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าของ 
Amazon ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วโลกเพ่ือจัดจำหน่ายสินค้าต่อไปยังผู้บริโภคได้ 

 ในปี 2563 มูลค่าการส่งออกของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของจีนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 หรือ
คิดเป็น 1.12 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 5.6 ล้านล้านบาท) และเป็นที่คาดว่า มาตรการใหม่นี้จะช่วยทำให้การค้า
ของผู้ประกอบการจีนในตลาดโลกขยายตัวเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ผู้คนหันมาสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 

อ้างอิง 
China Daily. China's new clearance system to help small exporters: media. 

http://global.chinadaily.com.cn/a/202107/01/WS60dd4f02a310efa1bd65f2ea.html?ck_subscriber_id=638813816&utm_source=
convertkit&utm_medium=email&utm_campaign=CTS+Weekly+Border+Management+Brief+07-02-21%20-%206154501 . 
Accessed 6 July 2021. 

E-Commerce Times. Made in China, Sold on Amazon: The Numbers are Skyrocketing. 
https://www.ecommercetimes.com/story/87077.html . Accessed 6 July 2021. 
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WCO เผยแพร่ SAFE Framework of Standards ฉบับปี ค.ศ. 2021 

 SAFE Framework of Standards ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2548 เป็นเครื่องมือที่กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย
ของห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนย้ายสินค้าตลอดจนถึงจุดหมายปลายทาง 

SAFE Framework of Standards ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างศุลกากรและศุลกากร 
ความร่วมมือระหว่างศุลกากรและผู้ประกอบการ และความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับหน่วยงานรัฐอื่น อนึ่ง SAFE 
Framework of Standards ได้รับการปรับปรุงแก้ไขทุก ๆ 3 ปี โดยการแก้ไขครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2561 (ค.ศ. 2018)  

ในการประชุมคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร (WCO Council) ครั้งที่ 138 ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2564 
ผู้แทนศุลกากรของประเทศสมาชิกให้ความเห็นชอบ SAFE Framework of Standards ฉบับปี ค.ศ. 2021 ซึ่งมี
กำหนดแนวทางหรือมาตรฐานใหม่ ๆ เช่น 

1. การกระชับความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 2. การใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสมัยใหม่ (smart security devices) ในการควบคุมตรวจสอบทาง
ศุลกากรและการติดตามการเคลื่อนย้ายสินค้าแบบเวลาจริง (real-time)  
 3. ข้อกำหนดพื้นฐานในการดำเนินโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO ในสหภาพศุลกากร 
(customs union) ระดับภูมิภาคและการยอมรับผู้ประกอบการ AEO ของแต่ละฝ่าย 
 4. การปรับปรุงชุดข้อมูล (dataset) ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศให้
สอดคล้องกับชุดข้อมูลที่ระบุใน Data Model ของ WCO 
 5. ประมวลกลไกการรายงานการบังคับใช้ SAFE Framework 

 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด SAFE 2021 ได้ที่ https://bit.ly/3dLbjbW 
   
อ้างอิง 
WCO. WCO Council renews support for the Secretariat in preparation for a post-pandemic world.  

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2021/june/wco-council-renews-support-for-the-secretariat-in-preparation-for-a-post-pandemic-
world.aspx?ck_subscriber_id=638813816&utm_source=convertkit&utm_medium=email&utm_campaign=CTS+Weekly+Border+Management+Brief+0
7-02-21%20-%206154501. Accessed 6 July 2021. 
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ศุลกากรแอฟริกาใต้ใช้เทคโนโลยีพิมพ์สามมติิปราบปรามการลักลอบค้าหูฉลาม 

 ในปัจจุบัน การล่าฉลามเพื่อตัดครีบได้กลายเป็นปัญหาในระดับโลกอันเนื่องมาจากความต้องการของ
ตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นและการขาดการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ในการนี้ ฉลามและกระเบนจำนวน 40 สายพันธุ์ 
ถูกจัดอยู่ในภาคผนวก II (Appendix II) ของอนุสัญญาไซเตสซึ่งกำหนดให้การค้าสินค้าที่ ได้จากชนิดพันธุ์เหล่านี้
ต้องมีใบอนุญาตส่งออกเพื่อรับรองว่า การค้าดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อการคงอยู่ของชนิดพันธุ์ในธรรมชาติ 
อย่างไรก็ตาม การระบุสายพันธุ์ฉลามโดยพิจารณาจากครีบเป็นสิ่งที่กระทำได้ยาก และผู้ลักลอบมักสำแดง
เป็นสายพันธุ์อ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในไซเตส เจ้าหน้าที่ท่ีพรมแดนจึงประสบกับความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมาย  

 ในการนี้ TRAFFIC ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีภารกิจปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ร่วมมือกับ
หน่วยงานด้านการประมงและสิ่งแวดล้อมของแอฟริกาใต้ผลิตครีบฉลามจำลองสามมิติด้วยเทคโนโลยีแสงเลเซอร์ 
(selective laser sintering: SLS) โดยใช้แบบจากครีบแห้งของจริง วัสดุที ่ใช้ คือ ผงไนลอน (sintered nylon) ซึ ่งมี
ผิวสัมผัสที่หยาบคล้ายกระดาษทรายและมีความใกล้เคียงกับผิวของฉลาม หลังจากนั้น จึงนำครีบจำลองมาระบายสีให้ตรง
กับความเป็นจริงมากที่สุดโดยไม่ละเลยตำหนิที่สำคัญที่ใช้ในการจัดจำแนกประเภทฉลาม นอกจากนี้ ครีบจำลองแต่ละครีบมี
ชื่อของฉลามและคิวอาร์โค้ดกำกับซึ่งเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่แสดงลักษณะสำคัญสำหรับใช้ในการระบุชนิดพันธุ์ด้วย 

 ครีบฉลามจำลองที่ได้จะถูกนำไปใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
ปราบปรามการลักลอบค้าหูฉลามต่อไป 

อ้างอิง 
3D Printing Industry. South Africa Customs Officials Battle Wildlife Trafficking tith 3d Printing.  

https://3dprintingindustry.com/news/south-africa-customs-officials-battle-wildlife-trafficking-with-3d-printing-192340/. 
Accessed 12 July 2021. 
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WTO เผยแพร่รายการสนิค้าที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน Covid-19 พรอ้มพิกัดศุลกากร 

 องค์การการค้าโลก (WTO) ร่วมมือกับองค์การศุลกากรโลก (WCO) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ผู้ผลิตวัคซีน นักวิจัย พันธมิตรนวัตกรรมสำหรบั
เตรียมความพร้อมสำหรับโรคระบาด (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) และ DHL จัดทำรายการ
สินค้าที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนต้านไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งสินค้าที่ใช้ในการผลิต การจัดจำหน่าย และ
การฉีดวัคซีน พร้อมระบุพิกัดอัตราศุลกากรตามระบบฮาร์โมไนซ์ (HS) ฉบับปี ค.ศ. 2017 

 เอกสารดังกล่าวเป็นผลจากการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นของสำนักเลขาธิการ WTO เพ่ือใช้ประกอบการประชุม 
WTO Covid-19 Vaccine Supply Chain and Regulatory Transparency Symposium เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 
โดยในระหว่างการประชุม ตัวแทนจากภาคส่วนอุตสาหกรรมการแพทย์และเภสัชภัณฑ์ องค์การระหว่างประเทศ และ
สำนักเลขาธิการ WTO ได้อภิปรายหารือเพ่ือหาหนทางรับมือกับ Covid-19 และอุดช่องว่างในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าที่
เกี่ยวข้อง ผลจากการประชุมในครั้งนี้ได้นำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขรายการสินค้าดังกล่าว 

 รายการสินค้าฉบับนี้เป็นเพียงข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งอาจต้องมีการระบุคำอธิบายเพิ่มเติมหรืออาจต้องมี
การปรับปรุงแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญและศุลกากร นอกจากนี้ ยังไม่มีผลทางกฎหมาย และไม่มีผลเป็นการยกเลิกการจัดจำแนก
ประเภทสินค้าที่ประเทศสมาชิกใช้อยู่ในปัจจุบัน ณ ขณะนำเข้า รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของประเทศสมาชิก WTO 

 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/2TjCyDA 

 

อ้างอิง 
WTO. WTO issues joint indicative list of critical inputs for COVID-19 vaccines. 

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/covid_13jul21_e.htm. Accessed 19 July 2021. 



รายงานความเคล่ือนไหว  

 

ส ำนักงำนทีป่รกึษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรสัเซลส ์HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 18 

 
 

 

คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอร่างกฎหมายปรับราคาคาร์บอนสำหรับสินค้านำเข้า 

 เมื่อวันที 14 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เสนอร่างกฎหมายสำหรับ
กลไกการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) เพื ่อกำหนดราคา
คาร์บอนสำหรับสินค้านำเข้าในบางภาคส่วน 

 ที่ผ่านมา มาตรการด้านคาร์บอนของ EU ส่งผลให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการบางราย
จึงถ่ายโอนสายการผลิตไปยังประเทศที่มีกฎระเบียบด้านการปล่อย คาร์บอนที่เข้มงวดน้อยกว่า (carbon leakage) 
ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้านำเข้าจาก ประเทศเหล่านั้นเพราะมีราคาที่ถูกกว่า ผู้ประกอบการภายใน EU จึง
ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ เสียเปรียบและ EU ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนจนเป็นศูนย์ภายในปี 2593 
(ค.ศ. 2050) ตามแผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม European Green Deal 

 ในเบื้องต้น คณะกรรมธิการยุโรปเสนอให้ใช้มาตรการ CBAM กับสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงต่อการรั่วไหลของคาร์บอน 
ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า ซีเมนต์ ปุ๋ย อะลูมิเนียม และกระแสไฟฟ้า โดยจะเริ่มทดลองใช้ในปี 2566 (ค.ศ. 2023) ในการนี้ 
ผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าวต้องรายงานปริมาณการปล่อยคาร์บอนของสินค้าโดยไม่ต้องชำระราคาคาร์บอน และเมื่อระบบ
พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ในปี 2569 (ค.ศ. 2026) ผู้นำเข้าต้องรายงานปริมาณสินค้าและปริมาณคาร์บอนในสินค้าที่
นำเข้าในปีที่ผ่านมาและต้องซื้อใบอนุญาต CBAM ซึ่งกำหนดราคาคาร์บอนที่เท่ากับราคาที่ผู้นำเข้าจะต้องชำระหากผลิต
สินค้านั้นตามกฎระเบียบด้านคาร์บอนของ EU  

 อนึ่ง หากผู้ผลิตนอก EU แสดงหลักฐานว่า ได้ชำระราคาคาร์บอนแล้วในประเทศที่สาม ราคาที่ชำระไปสามารถ
นำมาหักกลบกับราคาที่ผู้นำเข้าจะต้องชำระได้ 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CBAM ได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2563 
(https://bit.ly/3hMp4tr)  

 
อ้างอิง 
European Commission. Carbon Border Adjustment Mechanism. https://ec.europa.eu/taxation_customs/green-taxation-0/carbon-border-

adjustment-mechanism_en . Accessed 20 July 2021. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย (เวียนนา) ครั้งท่ี 2/2564 

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย
ทางไกลร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา (ครั้งที่ 2/2564) วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ตามคำเชิญของ
นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้รายงานผลการจัดเสวนาออนไลน์
ห ัวข ้อ Bio-Circular-Green Economy: A Model for Sustainable Business และ Thailand’s Alternative 
Development Model: Our Journey to Global Sustainability พร้อมอภิปรายหาร ือการจ ัดทำข้อเสนอ
โครงการภายใต้งบประมาณยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
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