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 สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน 

ฉบบันีเ้ป็นฉบบัท่ี 3 แล้ว จึงขอน ำเสนอบทควำมเร่ืองรำวอีกด้ำนหนึง่ที่สะท้อนถึงพนัธกิจส ำคญัของ

หนว่ยงำนศลุกำกร คือ เพื่อตรวจตรำกำรเคลือ่นย้ำย“การควบคุมชายแดน” (Border Protection) 

สนิค้ำและบคุคลข้ำมแดนในรูปแบบต่ำงๆ ที่อำจเป็นภยัคกุคำมต่อควำมมัน่คงและควำมปลอดภยั

ของประชำชนอนัจะสง่ผลตอ่กำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

เมื่อปีที่แล้ว องค์กำรศุลกำกรโลกได้ออกมติคณะกรรมำธิกำรด้ำนนโยบำย (WCO Policy 

Commission) เร่ือง บทบำทหน้ำที่ของศลุกำกรในบริบทควำมมัน่คง โดยได้เชิญชวนให้หน่วยงำน

ศลุกำกรรวมเอำงำนด้ำนควำมมัน่คงและควำมปลอดภยัเข้ำไปเป็นสว่นหนึ่งของพนัธกิจและหน้ำที่

ขององค์กรตำมควำมเหมำะสม และร้องขอให้ศลุกำกรมีสว่นเก่ียวข้องอยำ่งจริงจงัในกำรด ำเนินกำร

จดักำรปัญหำภยัคกุคำมเก่ียวกบัควำมมัน่คงชำยแดน 

ส่วนภำรกิจของศุลกำกรอีกด้ำน คือ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ หรือ  

เสริมสร้ำงศกัยภำยให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยในจดหมำยข่ำวฉบบันี ้จะน ำเสนอกำรจดัตัง้  

ซึ่งมีจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศเขตประกอบการเสรี (Free Trade Zone) 

ด้วยกำรดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในพืน้ที่เฉพำะ ท่ำนผู้ อ่ำนจะได้ทรำบถึงประโยชน์ทัง้

ทำงตรงและทำงอ้อมของเขตประกอบกำรเสรี รวมทัง้ข้อท้ำทำยในกำรจัดกำรพืน้ที่ดังกล่ำว 

โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง กำรละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำที่เป็นปัญหำในระดับโลกและศลุกำกรได้เข้ำมำ

มีบทบำทส ำคญัในกำรแก้ไขปัญหำดงักลำ่ว 

พวกเรำหวงัว่ำ จดหมำยข่ำวฉบบันีจ้ะท ำให้ท่ำนผู้อ่ำนได้ตระหนกัถึงบทบำทของศุลกำกรที่มีต่อ

ควำมมัน่คงปลอดภยัของสงัคมนอกเหนือไปจำกกำรหน้ำที่ในกำรจดัเก็บภำษีน ำเข้ำ/สง่ออก รวมทัง้

แนวโน้มด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำด้ำน  

ควำมมัน่คงที่ท้ำทำยพวกเรำในปัจจบุนันะครับ 

รังสฤษฎ์ พัฒนทอง 
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TIR Carnet กบกาั รอ านวย 

ความสะดวกทางการค้า 
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ระหว่างวันท่ี 7 ถึงวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 ส านักงานเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก ณ  

กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดประชุม WCO Security Conference โดยนอกจากประเทศสมาชิก 41 ประเทศแล้ว  

ยังมีองค์การต ารวจสากล (INTERPOL) และส านักงานต ารวจแห่งยุโรป (Europol) เข้าร่วมประชุมด้วย  

ท่ีประชุมได้อภิปรายหารือถึงพันธกิจของศุลกากร

เก่ียวกบัความมัน่คงท่ีชายแดนตามท่ีได้ประกาศไว้

ในมติปุนตาคานา (Punta Cana Resolution) 

เ พ่ื อต่อสู้ กั บการก่ อการ ร้ าย ข้ ามแดน  ทั ง้ นี ้ 

การประชมุกลุ่มประเทศ G7 ในเดือนพฤษภาคมท่ี

ผ่านมาได้เน้นย า้ถึงความส าคัญของโครงการ 

ด้านความมัน่คงขององค์การศลุกากรโลกในฐานะ

เค ร่ืองมือ ท่ีใ ช้ ในการต่อสู้ กับการก่อการ ร้าย 

โดย เฉพาะอย่า งยิ่ ง  การควบคุมตรวจสอบ 

การขนสง่สารตัง้ต้นยาเสพติด การลกัลอบค้าอาวธุ

สงคราม การสนับสนุนทางการ เ งินส าห รับ 

การก่อการร้าย และการควบคุมตรวจสอบข้อมูล

ของผู้ โดยสาร 

ในการนี  ้ส านักงานท่ีปรึกษาการศุลกากร ณ  

กรุงบรัสเซลส์ ได้จดัท าค าแปลอย่างไม่เป็นทางการ

ของมตปินุตาคานา ดงันี ้

 

 

 

   

บทบาทของศุลกากรกับความมั่นคงของชาติ 

Punta Cana Resolution 
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มตคิณะกรรมาธิการด้านนโยบายขององค์การศุลกากรโลก   

เร่ือง บทบาทหน้าที่ของศุลกากรในบริบทความม่ันคง 
(ปุนตาคานา, ธันวาคม 2558) 

 

 

 

คณะกรรมาธิการด้านนโยบาย 

รับทราบ : 

 การก่อการร้ายในประเทศตนีูเซีย ตรุกี เลบานอน ฝร่ังเศส มาลี และประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการก่อการร้ายตอ่

สายการบนิรัสเซียบนนา่นฟ้าอียิปต์โดยกลุ่มหวัรุนแรงซึ่งเป็นภยัคกุคามตอ่ความมัน่คงและความปลอดภยั

ของประชาชน รวมถึงสง่ผลตอ่การพฒันาทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง และความเป็นอนัหนึ่งอนั

เดียวกนัทางสงัคมของประเทศตา่งๆ ทัว่โลก 

 แถลงการณ์ของการประชมุกลุ่มประเทศ G20 วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 เร่ืองการตอ่ต้านการก่อการร้าย

ซึ่งกลุ่ม G20 ประณาม เหตกุารณ์ก่อการร้ายท่ีโหดเหีย้มท่ีเกิดขึน้ล่าสุดเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถยอมรับได้

ส าหรับมวลมนษุยชาต ิ

 มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในวันท่ี  20 พฤศจิกายน 2558 ไ ด้ประณาม 

การก่อการร้ายโดยกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและเลแวนท์ (Islamic State of Iraq and the Levant; ISIL) (หรือ

ท่ีรู้จกักนัในนาม Da’esh) ในเมืองซูสซ์ (ประเทศตนีูเซีย) กรุงองัการา (ประเทศตรุกี) เหนือคาบสมทุรซีนาย 

(ประเทศอียิปต์) กรุงเบรุต (ประเทศเลบานอน) กรุงปารีส (ประเทศฝร่ังเศส) และเรียกร้องให้ประเทศ

สมาชิกท่ีมีศกัยภาพใช้ทุกมาตรการท่ีจ าเป็นและสอดคล้องกับกฏหมายระหว่างประเทศเพ่ือเพิ่มทวีคูณ

ก าลงัและสร้างเสริมความร่วมมือในการปอ้งกนัและปราบปรามการก่อการร้าย 
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ตระหนักว่า : 

 ศุลกากรทั่วโลกเป็นแนวหน้าบริเวณชายแดนในการป้องกัน

อาชญากรรม กลุม่หวัรุนแรง และกลุ่มก่อการร้าย ดงันัน้ จึงต้องเน้น

บทบาทของศุลกากรในด้านความมั่นคงทางชายแดนผ่าน 

การควบคมุการเคล่ือนย้ายสินค้า เงินตรา บคุคล และการคมนาคม

ข้ามแดนรูปแบบตา่งๆ 

 ศลุกากรมีบทบาทส าคญัในการจดัการแก้ปัญหา การจดัหาวตัถเุพ่ือ

มุ่งกระท าการก่อการร้าย และป้องปรามการสนบัสนุนทางการเงิน

ของผู้ก่อการร้ายข้ามแดนผา่นการควบคมุการเคล่ือนย้ายของสินค้า 

เงินตรา บคุคล และการคมนาคมข้ามแดนรูปแบบตา่งๆ 

 ดงันัน้ด้วยการใช้มาตรการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศุลกากรมีส่วนส าคญัในการน ามา  

ซึ่งความมั่งคั่งของประเทศชาติ (ผ่านการจัดเก็บรายได้ท่ีเป็นธรรมและแม่นย า) การพัฒนาเศรษฐกิจ  

(ผ่านการอ านวยความสะดวกทางการค้า) สุขอนามัยและความปลอดภัยของสาธารณะ (ผ่านการ

ปราบปรามการค้าท่ีผิดกฏหมาย) และความมัน่คงของรัฐ (ผ่านการปอ้งกนัและตรวจจบัการลกัลอบขนส่ง

สินค้าต้องก ากดั สินค้าต้องห้าม และสินค้าท่ีมีความส าคญัทางยทุธศาสตร์) 

 WCO Framework of Standards to Secure and Facilitate global trade (SAFE) ได้ถกูรับรองแล้วว่า

เป็นเคร่ืองมือ/กลไกระดบัโลกในการปอ้งกันการก่อการร้ายข้ามชาติ เสริมสร้างความมัน่คงในการจดัเก็บ

รายได้ และสนบัสนนุการอ านวยความสะดวกทางการค้า 

 การแลกเปล่ียนขา่วกรองและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างศลุกากรและองค์กรทางด้านกฏหมายอ่ืนๆ 

ในการมีจุดประสงค์ร่วมกันในบริบทของความมั่นคงทางชายแดนเป็นองค์ประกอบส าคญัในการจดัการ 

กบัภยัคกุคามดงักลา่ว  

 แผนการความมัน่คงขององค์การศลุกากรโลกมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถของการบริหารงานด้าน

ศลุกากรในการจดัการกับปัญหาความมัน่คงภายในและระหว่างประเทศผ่านการใช้มาตรฐานสากลและ

แผนการความช่วยเหลือทางเทคนิค เช่น การใช้ระบบข้อมูลผู้ โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger 

Credit: basharat 
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Information; API) และระบบบนัทึกช่ือผู้ โดยสาร (Passenger Name Record; PNR) ในการควบคมุ

ผู้ โดยสารการควบคมุสินค้า เช่น วสัดุท าระเบิด อาวธุการท าลายล้างสงู (WMDs) และอาวธุขนาดเล็กและ

อาวุธเบา รวมทัง้การควบคุมการไหลเวียนของเงินทุนท่ีเก่ียวข้องกับอาชญากรรมและการสนับสนุน  

การก่อการร้าย  

พจิารณา :  

 ข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความร่วมมือทางศลุกากรเร่ืองการใช้ระบบข้อมลูผู้ โดยสารล่วงหน้า (API) และ

ระบบการบนัทึกช่ือผู้ โดยสาร (PNR) ส าหรับการควบคมุทางศลุกากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(มิถนุายน 2558);  

 ข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรเร่ืองพิธีสาร/ระเบียบการป้องกันการผลิตท่ี  

ผิดกฏหมายและการลักลอบ ค้าอาวุธชิน้ส่วนของอาวุธและกระสุน ผนวกกับอนุสัญญาสหประชาชาติ  

วา่ด้วยการตอ่ต้านอาชญากรรมข้ามชาตขิองสหประชาชาติ (29 มิถนุายน 2545) 

 ข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรเร่ืองความจ าเป็นในการพัฒนาและเสริมสร้าง  

ความเข้มแข็งให้กบั บทบาทของศลุกากรในการจดัการกบัปัญหาการฟอกเงินและการริบทรัพย์สินท่ีได้มา

จากการก่ออาชญากรรม (25 มิถนุายน 2548);  

มีมตใิห้องค์การศุลกากรโลก : 

 ให้การรับรองความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานศุลกากรด้วยกันทัง้ในระดบัชาติ  ภูมิภาค และ
นานาชาติ รวมถึงระหว่างหน่วยงานศลุกากรและองค์กรท่ีท าหน้าท่ีบงัคบัใช้กฏหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การแลกเปล่ียนข้อมูลและการสืบสวนปราบปราม เพ่ือยกระดบัความมั่นคงทางชายแดน เพ่ือจ าแนก 
ขดัขวาง และท าลายอาชญากรรมข้ามชาต ิ

 เชิญชวนให้หน่วยงานศลุกากรรวมเอางานด้านความมัน่คงและปลอดภยัเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพนัธกิจ
และหน้าท่ีขององค์กรตามความเหมาะสม โดยการรวมเอางานด้านความมัน่คงเข้าไปในแผนยทุธศาสตร์
เพ่ือแผข่ยายเปา้หมายในระดบัแนวหน้า  

 สนบัสนนุการมีสว่นร่วมเชิงลกึกบัหุ้นสว่นองค์กรความร่วมมือระดบัรัฐ โดยใช้ทัง้เวทีทวิภาคีและพหภุาคี 
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 เน้นย า้ถึงความส าคญัของ Compliance and Enforcement Package ขององค์การศุลกากรโลก 
โดยเฉพาะโครงการ WCO Security Programme ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการเคล่ือนย้ายอาวุธและวตัถุ
ระเบดิท่ีผิดกฏหมาย และการสนบัสนนุทางการเงินในการก่อการร้าย 

 เชิญชวนให้หน่วยงานทางศลุกากรใช้เทคนิคการตรวจจบัและสืบสวนทกุรูปแบบ ตัง้แตก่ารรวบรวมข้อมูล
ความเส่ียง การวิเคราะห์ API/PNR การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวกรอง การควบคมุการส่งมอบสินค้า 
(controlled delivery) เทคนิคนิติวิทยาศาสตร์ สุนขัลาดตระเวนและอปุกรณ์X-RAY และการยกระดบั
เทคนิคต่างๆ ให้มีมาตรฐานท่ีสงูขึน้ รวมทัง้การใช้กฏหมายอย่างเต็มท่ีเพ่ือรักษาความมัน่คง มีบทลงโทษ
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมซึง่จะสง่ผลให้เกิดการปอ้งกนัท่ีมีประสิทธิผล  

 ร้องขอให้หน่วยงานศลุกากรมีส่วนเก่ียวข้องอย่างจริงจังในการการด าเนินการจดัการปัญหาภัยคุกคาม
เก่ียวกบัความมัน่คงทางชายแดนท่ีเกิดขึน้  

 ส่งเสริมหน่วยงานศุลกากรในการแสวงหาอ านาจทางการบริหารท่ียังมีไม่เพียงพอ  ซึ่งเก่ียวข้องกับ 
การต่อต้านการก่อการร้าย รวมถึงป้องกันการสนับสนุนทางการเงินในการก่อการร้ายผ่านกิจกรรม 
ผิดกฏหมายอ่ืนๆ  

 ส่งเสริมให้รัฐบาลจัดหาความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล และบริการต่างๆ เพ่ือท่ีจะให้
มัน่ใจได้วา่ หน่วยงานศลุกากรจะสามารถมีส่วนเก่ียวข้องในกิจกรรมของ WCO Security Programme ทัง้
ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 

 ส่งเสริมให้หน่วยงานศลุกากรศึกษาและใช้เคร่ืองมือขององค์การศลุกากรโลกท่ีมีอยู่โดยฝึกอบรมและใช้
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบั WCO Security Programme  

 ยึดมัน่ในการสนบัสนุนหน่วยงานศลุกากรในการยกระดบัขีดความสามารถด้านความมัน่คงทางชายแดน 
ตัง้แต่การวิเคราะห์ความเส่ียงของผู้ โดยสารล่วงหน้า รวมถึงการวิเคราะห์ความเส่ียงของสินค้าล่วงหน้า 
และการพฒันาเคร่ืองมือและแนวทาง การด าเนินการใหม่ๆ เม่ือจ าเป็น เช่น Border Security Initiative 
และ Cross-Border Mutual Administrative Assisstance รวมถึงการระบสุินค้าท่ีมีความเส่ียงสงูให้เกิด
ประสิทธิผลมากย่ิงขึน้  

 ยืนหยัดร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกับประเทศสมาชิกเพ่ือความสามคัคี การสนับสนุน และการยึดมั่นในการ
จดัหาความชว่ยเหลือตา่งๆ  
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หลัง เหตุการณ์การก่อการร้าย 9/11  

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีการ ริ เ ร่ิม
มาตรการใหม่ๆ จ านวนมากเพื่อการ
ยกระดบัความมัน่คงการเคลือ่นยา้ยสินคา้
และบุคคลระหว่างประเทศ โดยมติคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 
1540 (UNSCR 1540) ก าหนดให้
ประเทศสมาชิกจัดตั้งระบบการควบคุม
ขั้นตอนการส่งออกและการขนส่งสินค้า
ข้ามแดน เพื่อป้องกันการแผ่ขยายของ
เทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกบัอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง (Weapon of 
Mass Destruction: WMD) ไปสู่องค์กร
อาชญากรรม อย่างไรก็ตาม การใช้ระบบจดัการ

เหล่านีย้งัจ ากัดอยู่ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมบาง
ประเทศ เช่น กลุ่ม Nuclear Supplier’s Groups 
(NSG) มีประเทศสมาชิก 46 ประเทศท่ีแลกเปล่ียน
ข้อมูลและก าหนดรายการสินค้าท่ีต้องมีการควบคมุ
ร่วมกัน เน่ืองจากสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภท
สามารถน าไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ เป็นต้น สินค้า

เหล่านีเ้รียกว่า “สินค้าท่ีใช้ได้สองทาง” (dual-use 
goods)  

เน่ืองจากในปัจจุบัน รัฐ บริษัท และบุคคลทั่วไป
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างง่ายดาย และห่วง
โซ่อุปทานระหว่างประเทศเช่ือมโยงประเทศจ านวน
มากเข้ามาด้วยกนั ความเส่ียงในการส่งสินค้าท่ีใช้ได้
สองทางเพ่ือน าไปใช้ในการผลิตอาวธุจึงเพิ่มมากขึน้
ด้วย ด้วยเหตนีุ ้มติ UNSCR 1540 ดงักล่าวข้างต้น
จึงกลายมาเป็นประเด็นส าคัญท่ีมีความเก่ียวข้อง
โดยตรงกับการสร้างความเช่ือมั่นและความมั่นคง
ระดบัโลก 

 

Credit: customsinfo 
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บทบาทหน้าที่ของศุลกากร  
ศุลกากร เ ป็นหน่วยงานหนึ่ ง จากหลากหลาย
หน่วยงานภาครัฐ ท่ี มีส่ วนเ ก่ียว ข้อง  โดยเ ป็น
หน่วยงานหลักท่ีท าหน้าท่ีควบคุมการเคล่ือนย้าย
สินค้าตามชายแดน ทัง้นี ้ข้อท้าทายส าคญัท่ีศลุกากร
มกัพบเจอร่วมกนั คือ การนิยามรายการสินค้าท่ีต้อง
มีการควบคุมการส่งออกมักไม่สอดคล้องกับ  
การจัดจ าแนกพิกัดอัตราศุลกากร จึงก่อให้เกิด
ปัญหาต่อทัง้ศุลกากรและผู้ ประกอบการโดยไม่
จ าเป็น กล่าวคือ ทัง้สองระบบมีหลักเกณฑ์นิยาม
และศพัท์ทางเทคนิคท่ีแตกตา่งกนั และในหลายกรณี 
รายการสินค้าควบคุม 1 ชนิดอาจถูกจัดจ าแนก 
ได้หลายพิกัดศุลกากร และในกรณีกลับกัน สินค้า 
ในพิกัดหนึ่งอาจตรงกับสินค้าหลายชนิดในรายการ
สินค้าควบคมุ 

ทัง้นี ้การปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากรให้สอดคล้อง
กับนิยามรายการสินค้าท่ีต้องควบคุมจะก่อให้เกิด
ผลดีหลายประการ ดงันี ้

- ระบบพิกดัศลุกากรของประเทศมีท่ีมาจากระบบ 
HS ระหว่างประเทศ ดงันัน้จึงมีความเป็นสากล
ส าหรับศุลกากร หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ และ

เอกชนการในการระบุสินค้าโดยใช้ระบบ HS 
ทัง้ นี  ้การสร้างอีกระบบหนึ่ง เ พ่ือระบุสินค้า
ควบคุมทางยุทธศาสตร์ (strategic goods)  
จะเป็นการเพิ่มต้นทุนและท าให้การระบุสินค้า
ซบัซ้อนขึน้โดยไมจ่ าเป็น 

- เน่ืองจากระบบพิกัดอัตราศุลกากรเอือ้อ านวย 
ตอ่การรวบรวมสถิติการค้าระหว่างประเทศ การ
ใช้ระบบดงักล่าวจึงช่วยให้เข้าใจรูปแบบการซือ้
ขายสินค้าควบคมุและผลกระทบตา่งๆ ท่ีตามมา 

- การวิเคราะห์ความเส่ียงและเทคนิคการป้องกัน
การฉ้อโกงรูปแบบต่างๆ  มักจะใช้ระบบ HS  
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ ง  ดังนัน้  หากการนิยาม
รายการสินค้าควบคมุไมส่อดคล้องกบัระบบพิกดั
ศลุกากรแล้ว เทคนิคในการวิเคราะห์ความเส่ียง
บางประกาศจึง ไม่อาจน ามาใช้ไ ด้ควบคุม 
การสง่ออกสินค้าเหลา่นัน้ได้  

ด้วยเหตุนี  ้ผู้ เ ก่ียวข้องกับการส่งออกจึงพยายาม
ประสานความแตกต่างระหว่าง  2 ระบบการ 
จัดจ าแนกนี ้แต่ยังไม่เคยมีการทบทวนแนวทาง
ระหว่างประเทศเร่ืองรายการสินค้าควบคุมและ 
ค านิยาม โครงสร้างและค าอธิบายพิกดัศลุกากรตาม
ระบบ HS   

ข้อท้าทาย             

ระดับระหว่างประเทศ 
การปรับปรุงระบบ HS ให้เป็นไปตามรายการสินค้า
ควบคมุนัน้เป็นข้อท้าทายท่ีส าคญั เน่ืองจากรายการ
สินค้าควบคมุนัน้แตกตา่งกนัออกไปในแต่ละประเทศ
สมาชิกองค์การศุลกากรโลก  และการประชุม 
พิกดัอตัราศลุกากรเพ่ือพิจารณาสินค้าใดๆ ในแตล่ะ

Credit: lath 
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ครัง้นัน้ ต้องได้รับการยอมรับ
จ า ก ภ า คี ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
น อ กจ าก นี ้ ก า ร เ จ ร า จ า
ระดับประ เทศและระดับ
ระหว่างประ เทศ เ ก่ียวกับ
รายการสินค้าควบคมุมีความ
ซับซ้อนอยู่แล้ว ดังนัน้  เม่ือ
ประกอบกับการเจรจาเพ่ือ
แก้ไขระบบ HS ด้วยแล้ว  
จึงเป็นเร่ืองท้าทายอย่างยิ่ง 
แต่อย่างน้อยท่ีสุดค าอธิบาย
พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์นัน้สามารถมีการ
พิ จ า รณาแ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ เ พ่ื อ ก า ร อ า น ว ย 
ความสะดวกในควบคุมการส่งออกของหน่วยงาน
ศุลกากรและเพ่ือให้เป็นไปตามกฏการค้าระหว่าง
ประเทศ 

ระดับประเทศ 

การเปล่ียนแปลงรายการสินค้าควบคุมในประเทศ
นัน้ท า ไ ด้ยาก  เ น่ื องจากรายการนี มี้ ท่ีมาจาก
กระบวนการและแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศ  
แต่ประเทศต่างๆ อาจเพิ่มเติมหัวข้อย่อยเข้าไปใน
รหสัพิกดัศลุกากร 6 หลกั และเพิ่มค าอธิบายเข้าไป
ในแตล่ะหวัข้อย่อย เพ่ือเพิ่มเติมความยืดหยุ่นในการ
ปรับเปล่ียนรายการสินค้าควบคุมและพิกัดอัตรา
ศุลกากรให้มีความใกล้เคียงกัน โดยหน่วยงาน
ศุลกากรและหน่วยงานท่ีดูแลเร่ืองการควบคุมการ
ส่งออกต้องร่วมมือกันเพ่ือยกระดบัความสอดคล้อง
ระหว่างรายการสินค้าควบคุมและพิกัดศุลกากรทัง้
ในทางกฏเกณฑ์และในทางปฏิบัติ  นอกจากนี ้ 
รัฐอาจสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้ นส่วนกับเอกชน
ตามกรอบ WCO SAFE Framework เพ่ืออ านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการท่ีเคารพกฎเกณฑ์
ทางศุลกากร รู้จักสินค้าและลูกค้าของตน รวมทัง้
แนวทางตา่งๆ ท่ีสินค้าอาจน าไปใช้ในทางท่ีผิด 

“การส ร้างความ ม่ันคงปลอดภัยและ 
การปกป้องสังคมเป็นพันธกิจหลักประการ
หน่ึงของศุลกากรตามที่ ประกาศไว้ใน 
มติปุนตาคานา (Punta Cana Resolution)” 
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนัท่ีการก่อการร้ายข้ามแดน
ไม่ใช่เ ร่ืองไกลตัวอีกต่อไป ศุลกากร หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และผู้ประกอบการจึงควรร่วมมือกนัอย่าง
จริงจงัเพ่ือแก้ไขปัญหาดงักล่าวทัง้ในระดบัประเทศ
และระดับระหว่างประเทศ เพ่ือการควบคุมการ
เคล่ือนย้ายสินค้าท่ีใช้ได้สองทางและการน าสินค้า
ดงักลา่วไปใช้ในทางท่ีผิด 

ที่มา: 
WCO news ฉบบัเดือนตลุาคม 2012 หน้า 42-45    

Credit: davidduke 
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การอ านวยความสะดวกทางการค้า 

เมื่อวันที่  7 มิถุนาย 2559 ส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ 

ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 

เข้าร่วมหารือกับสหภาพการขนส่งทางบกระหว่างประเทศ (International Road 

Transport Union: IRU) โดยมี Mr. Daniel Kern ผู้แทน IRU ประจ าสหภาพยุโรป

แนะน าอนุสัญญาศุลกากรว่าด้วยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วย  TIR 

Carnet (1975 Customs Convention on the International Transport of Goods 

Under Cover of TIR Carnets) ซึ่งเป็นอนุสัญญาของสหประชาชาติและมี IRU 

เป็นผู้ดูแลในทางเทคนิคและทางปฏิบัต ิ
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TIR Carnet เป็นเคร่ืองมือส ำคญัของอนสุญัญำ 

TIR โดยเป็นเอกสำรท่ีได้รับกำรยอมรับในทำง

ระหว่ำงประเทศส ำหรับกำรขนส่งสินค้ำข้ำมแดน

ทำงบกจำกเขตศลุกำกรของประเทศต้นทำงไปยัง

ศุลกำกรของประเทศปลำยทำงโดยสินค้ำบรรทุก

อยู่ในคำร์โกท่ีปิดผนึก ทัง้นี ้TIR Carnet ท ำให้กำร

ขนส่งสินค้ำท ำได้รวดเร็วขึน้และคำดกำรณ์ได้ 

รวมทัง้ช่วยให้กำรควบคมุชำยแดนมีควำมโปร่งใส

ด้วยพิ ธีกำรศุลกำกร ท่ี เ ป็นระเบียบแบบแผน

เดียวกันท่ีได้ รับกำรยอมรับในบรรดำประเทศ

สมำชิก รวมทัง้มีระบบประกันกำรจดัเก็บภำษทีท่ี

เป็นมำตรฐำนสำกล  

นอกจำกนี ้ กำรใช้ TIR Carnet ยงัสอดคล้องกับ

ข้อตกลงขององค์กำรกำรค้ำโลกว่ำด้วยกำรอ ำนวย

ควำมสะดวกทำงกำรค้ำ (WTO Trade Facilitation 

Agreement: TFA) ตำม 

 มำตรำ 1 วำ่ด้วยกำรตีพิมพ์และเผยแพร่ข้อมลู 

 มำตรำ 5 ว่ำด้วยมำตรกำรอ่ืนๆ ท่ีเป็นธรรม  

ไมเ่ลือกปฏิบตั ิและโปร่งใส 

 มำตรำ 11 ว่ำด้วยกำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำ 

ข้ำมแดนอยำ่งเสรี 

 มำตรำ 12 วำ่ด้วยควำมร่วมมือทำงศลุกำกร 

ในปัจจุบันสหภำพกำรขนส่งทำงบกระหว่ำง

ประเทศ (IRU) และคณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจ

ยโุรปแห่งองค์กำรสหประชำชำติ (UNECE) ได้น ำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้กับ TIR Carnet เพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรมำกยิ่งขึน้ตำม

วิสัยทัศน์ขององค์กำรศุลกำกรโลกในกำรเข้ำสู่ยุค 

Digital Customs ทัง้นี ้ได้เร่ิมน ำ eTIR มำใช้กับ

TIR CONVENTION (Transports Internationaux Routiers) 

สถานที่และวันท่ีลงนาม: เจนีวำ สวิสเซอร์แลนด์ 14 พฤศจิกำยน 2518 (แทนท่ีอนสุญัญำฉบบัปี 2492 และ 

2502 ฉบบัก่อนหน้ำ)  

ที่มา & วัตถุประสงค์: กระตุ้นเศรษฐกิจของยโุรปภำยหลงัสงครำมโลกครัง้ท่ี 2 โดยท ำให้ขัน้ตอนทำงรำชกำร

เก่ียวกบักำรขนสง่ระหวำ่งประเทศทำงบกง่ำยขึน้และเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกนัเพ่ือสนบัสนนุกำรขนสง่

สินค้ำทำงบกในยโุรป 

ประเทศภาคี: 69 ประเทศ ครอบคลมุทัว่ยโุรป อเมริกำเหนือ และรัสเซีย ส ำหรับในทวีปเอเชียมีประเทศภำคี 

เชน่ เกำหลีใต้ มองโกเลีย ปำกีสถำน อินโดนีเซีย และประเทศสว่นใหญ่ในเอเชียกลำง เป็นต้น 
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Credit: wco 

โครงกำรน ำร่องระหว่ำงประเทศตรุกีและอิหร่ำนใน

เดือนตลุำคมปีท่ีแล้ว 

ภำยหลังจำกกำรทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ของ

ผู้ เ ก่ียวข้องทั ง้หมดในเดือนพฤศจิกำยนและ

ธันวำคม 2558 พบว่ำ  กำรขนส่งโดยใช้  eTIR 

ระหว่ำงกรุงเตหะรำน (อิหร่ำน) และเมืองอิสเมียร์ 

(ตุรกี) โดยผ่ำนด่ำนท่ีเมือง Bazargan-Gurbulak 

ประสบควำมส ำเร็จด้วยดีด้วยกำรแลกเปล่ียน

ข้อมูลผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ทัง้หมดแทนกำรใช้ 

TIR Carnet แบบกระดำษดัง้เดิม และในเดือน

กุมภำพันธ์ปีนี ้ได้เร่ิมต้นทดสอบบริกำรอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้องเพิ่มเติม เช่น ระบบกำรซือ้หลักประกัน

ภำษีทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-guarantee) และ 

กำรลงนำมแบบดิจิตอล โดยข้อมลู TIR จะถูกส่ง

จำกระบบคอมพิวเตอร์ของศลุกำกรไปยงั IRU ซึ่ง

เช่ือมตอ่ไปยงัระบบของ UNECE เพ่ือยืนยนัควำม

ถูกต้องของหลักประกันและข้อมูลกำรขนส่งอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวข้อง 

eTIR ได้รับกำรออกแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับ 

WCO SAFE Framework และ WCO Data Model 

และผู้ เก่ียวข้องสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูแบบ real-time 

รวมทัง้ advance cargo information (ACI) ซึ่ง

เ ป็ นป ระ โ ยช น์ ต่ อก ำ รป ระ เ มิ นค วำม เ ส่ี ย ง  

ลดกำรทุจริต เพิ่มควำมรวดเร็วให้พิธีกำรศลุกำกร 

และลดต้นทนุ 

ในขณะนี ้IRU และ UNECE ก ำลงัร่ำงบทบญัญัติ

กฎหมำยส ำหรับ eTIR ซึ่งอำจน ำไปใส่เพิ่มเติมใน

อนุสัญญำ TIR ท่ีมีอยู่แล้วหรืออำจจัดท ำเป็น 

 

 

- พิธีกำรศลุกำกรจะกระท ำท่ีท่ีท ำกำรศลุกำกร

ภำยในประเทศ (internal customs point) ท่ีไมใ่ชท่ี่

ชำยแดน ทำ่เรือหรือจดุผ่ำนแดนท่ีมีกำรจรำจร 

คบัคัง่ 

- ขนสง่สินค้ำได้โดยมีกำรตรวจสอบจำกหนว่ยงำน

น้อยท่ีสดุ เน่ืองด้วยพิธีกำรศลุกำกรท่ีลดควำม

ซบัซ้อนส ำหรับสินค้ำข้ำมแดน 

- รถบรรทกุท่ีใช้ TIR Carnet มีโอกำสสงูท่ีจะได้ผำ่น 

Green Lane 

- กำรขนสง่ท ำได้รวดเร็วขึน้ สง่ผลให้ต้นทนุกำรค้ำ

ลดลงด้วยเชน่กนั 

- เพิ่มควำมมัน่คงปลอดภยัในกำรขนสง่  

- ศลุกำกรมีหลกัประกนักำรช ำระภำษีท่ีเป็น

มำตรฐำนสำกล 

- ไมมี่ข้อจ ำกดัเร่ืองวิธีกำรขนส่ง โดย TIR Carnet 

สำมำรถใช้กบักำรขนสง่ทำงบกท่ีมีกำรขนสง่

รูปแบบอ่ืนร่วมด้วยได้ (intermodal transport) 

- มีระบบ IT รองรับกำรใช้งำนอยำ่งกว้ำงขวำง 

ประโยชน์ของ TIR Carnet 



 
12 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกรประจ ำสถำนเอกอคัรรำชทตูไทย ณ กรงุบรสัเซลส ์

http://brussels.customs.go.th 

พิธีสำร (protocol) แยกต่ำงหำกจำกอนุสัญญำ 

โดยโครงกำรน ำร่องระหว่ำงตรุกีและอิหร่ำนจะเป็น

กญุแจส ำคญัในกำรพฒันำระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ

รองรับ eTIR อยำ่งเตม็รูปแบบในระดบัโลกตอ่ไป 

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรน ำ TIR Carnet ไปใช้นัน้ 

จ ำ เ ป็ น ต้ อ ง มี ก ำ ร ต ร ะ เ ต รี ย มค ว ำมพ ร้ อม 

บำงประกำร เช่น กำรยกเลิกระบบโควตำท่ีจ ำกัด

ปริมำณกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ กำรยอมรับ 

ใบตรวจสภำพรถของกันและกัน กำรรับรองสิทธิ 

ในกำรน ำ เ ข้ ำชั่ วครำว  กำรพัฒนำป รับป รุ ง 

กำรท ำงำนของศุลกำกรให้สอดคล้องกับ TIR  

กำรพฒันำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรข้ำมแดน 

และกำรจัดตัง้สหภำพผู้ ประกอบกำรกำรขนส่ง  

เป็นต้น  

ท่ีมำ:  

WCO news ฉบับเดือนกุมภำพันธ์ 2016  

หน้ำ 21-23 
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ในปัจจุบัน การขนส่งสินค้าทางอากาศกลายเป็นองค์ประกอบส าคัญของ

เศรษฐกิจโลกและสายการบนิพึง่พารายได้หลักจากการขนส่งคาร์โกซึง่มีมูลค่า

มากกว่าการขายบัตรโดยสาร โดยในแต่ละปีสายการบนิขนส่งสินค้ากว่าพันล้าน

ตันและคาดว่าจะเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน ประเดน็เร่ืองความม่ันคงปลอดภัย

ของการขนส่งทางอากาศจงึมีความส าคัญขึน้เป็นเงาตามตัว

ภายหลงัจากเหตกุารณ์ก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกา

เม่ือเดือนกันยายน 2544 และการตรวจพบวัตถุ

ระเบิดในหีบห่อ air cargo เม่ือเดือนตลุาคม 2553 

นานาประเทศจงึตระหนกัถึงความส าคญัของความ

มัน่คงปลอดภยัของการขนสง่ทางอากาศ  

ระบบขนส่ง air cargo ระหว่างประเทศเป็น

โครงขา่ยท่ีซบัซ้อน มีปริมาณการขนส่งมากกว่า 50 

ล้านตนัในแตล่ะปี และ 1 ใน 3 ของมลูค่าการค้า

โลกขึน้กับการขนส่งทางอากาศ ด้วยปริมาณและ

มูลค่าการขนส่งรวมทัง้ความส าคญัทางเศรษฐกิจ

น่ีเอง การควบคมุดแูลความมัน่คงปลอดภยัของ air 
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 คาร์โกถูกใส่พาเลทแล้ว จงึไม่สามารถสแกน 

ได้โดยไม่ท าลายพาเลท 

 ท่าอากาศยานแต่ละที่และสายการบนิแต่ละสายอาจ

ไม่มีอุปกรณ์หรือเทคนิคที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ 

 คาร์โกอาจใหญ่เกนิกว่าทจีะใช้เคร่ือง X-ray สแกนได้ 

 ลักษณะการบรรจุหบีห่อไม่เหมาะสมส าหรับ 

การตรวจสอบที่ท่าอากาศยาน 

 เวลาที่จ ากัดในการตรวจสอบคาร์โกจ านวนมากอาจ

ท าให้การขนส่งล่าช้า ส่งผลต่อศักยภาพในการ

แข่งขันส าหรับการขนส่งทางอากาศ 

 

อุปสรรคในการตรวจสอบคาร์โก  

ณ วินาทสุีดท้ายก่อนขนถ่ายขึน้เคร่ือง 

cargo จึงเป็นเร่ืองท้าทายและต้องอาศยัความ

ร่วมมือจากหลายฝ่าย 

การตรวจสอบคาร์โกทัง้หมดไม่ว่าโดยกายภาพหรือ

โดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถกระท าได้ทัง้

ในทางเทคนิคและในทางโลจิสติกส์ เพราะจะท าให้

เกิดผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก 

โดยหากตรวจสอบสินค้าทั้งหมด จะสามารถ

ตรวจสอบได้เพียง 4% ของปริมาณสินค้าทัง้หมด

ในแต่ละวันและจะท าให้การขนส่งล่าช้าและ 

บัน่ทอนศกัยภาพการขนส่งทางอากาศ 

ด้วยเหตนีุ ้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

(ICAO) ซึง่เป็นองค์กรท่ีจดัตัง้และพฒันามาตรฐาน

ทางการบินพลเ รือนจึงไ ด้ ร่วมมือกับองค์การ

ศุลกากรโลก (WCO) ในการจัดท ากระบวนการ

เส ริมส ร้างความปลอดภัยส าห รับการขนส่ง  

air cargo โดยไม่ท าให้เกิดการล่าช้าในการขนส่ง 

บนหลักการประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาจาก

ประวัติผู้ ขนส่งเพ่ือคัดเลือกตรวจสอบเฉพาะการ

ขนส่งท่ีมีความเส่ียงสูง ในการนี ้ AEO (ตาม 

กรอบโครงการของ WCO) และ Secure Supply 
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Credit: schiphol 

AEO เป็นเคร่ืองมืออยา่งหนึง่ของ WCO SAFE Framework of 

Standards  โดยเป็นสถานะพิเศษท่ีอ านวยความสะดวกใน 

การผา่นพิธีการศลุกากรแก่ผู้ประกอบการท่ีผา่นการตรวจสอบ

มาตรฐานด้านความมัน่คงปลอดภยั 

Secure Supply Chain ของ ICAO ให้ผู้ประกอบการขนสง่

ท่ีได้รับอนญุาต (known consignor) ตรวจสอบคาร์โกและสง่มอบ

คาร์โกให้แก่สายการบนิได้เลย โดยผู้ประกอบการขนสง่เป็น 

ผู้ รับชอบสถานะความปลอดภยัของคาร์โกนัน้ 

Chain  (ตามกรอบโครงการของ ICAO) ได้เข้ามามี

บทบาทส าคัญในการคดักรองผู้ ขนส่งส าหรับการ

ประเมินความเส่ียงบนหลักการของ partnership 

ระหวา่งภาครัฐและเอกชน 

เม่ือเร็วๆ นี ้ส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ 

 กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมกบัศลุกากรเนเธอร์แลนด์เป็น

เจ้าภาพจดัการดงูานด้านการควบคมุทางศลุกากร 

Air Cargo Security ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ 

Schiphol ประเทศเนเธอร์แลนด์  โดยมี 

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงเฮก คณะของผู้อ านวยการ

ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน

สวุรรณภูมิ และคณะข้าราชการไทยจากหน่วยงาน

ต่า งๆ  ภายใ ต้สถานเอกอัครราชทูต ไทย  ณ  

กรุงเฮกและกรุงบรัสเซลส์เข้าร่วม 

Smartgate Cargo เป็นหนึ่งในความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและเอกชนระหว่างประ เทศ

โครงการแรกๆ ท่ีเก่ียวกับ Air 

Cargo โดย Smartgate ช่วยให้

พิธีการศุลกากรด าเนินไปด้วย

ความรวดเร็วและราบร่ืนยิ่งขึน้

ด้วยการรวบรวมข้อมูลการ

ข น ส่ ง ไ ว้ ล่ ว ง ห น้ า ผ่ า น 

Information Broker หรือท่ีจุด

ต ร ว จ ส อ บ ค า ร์ โ ก  (Cargo 

Checkpoint) ท าให้ฐานข้อมูล

Credit: wikipedial 
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กลางมีข้อมูลท่ีเพียงพอให้ศุลกากรพิจารณาและ

แจ้งไปยังผู้ จัดการขนส่งหรือผู้ เก่ียวข้องอ่ืนๆ ว่า 

คาร์โกนัน้ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม ่

รวมทัง้ช่วยให้ศุลกากรพิจารณาให้การอ านวย

ความสะดวกแก่ผู้ ประกอบการ ท่ีปฏิบัติตาม

กฎระเบียบทางศุลกากรและมีมาตรฐานด้าน 

ความมั่นคงปลอดภัย นอกจากนี ้Cargo Joint 

Inspection Centre ยงัช่วยสนบัสนุน Smartgate 

โดยการตรวจสอบการสแกนคาร์โก ณ สถานท่ีของ

ผู้ส่งของ (forwarder) และท่ีผู้ จัดการการขนส่ง 

(handler) ช่วยประหยดัเวลาและจ านวนคาร์โกท่ี

ต้องตรวจสอบ โดยยงัคงมาตรฐานความปลอดภัย

ควบคูก่บัประสิทธิภาพและความรวดเร็วท่ีเพิ่มขึน้ 

ส านกังานศลุกากรท่ีท่าอากาศยาน Schiphol ยงัมี

ความร่วมมือกับ Air Cargo Netherlands, 

Cargonaut และผู้ ประกอบการโลจิสติกส์ท่ี 

ท่าอากาศยาน Schiphol ภายใต้โครงการ eLink 

โดยโครงการดงักล่าวใช้ Smart Card ในการระบุ

รถบรรทุกและคนขับเพ่ือจัดสรรช่องทางให้เข้าสู่

สถานท่ีของผู้ จัดการการขนส่งโดยอัตโนมัติ และ

เม่ือคนขบัรถรูดบตัร ข้อมูลการ ขนส่งทัง้หมดจะ 

ถกูส่งไปยงัระบบของผู้จดัการการขนส่ง ด้วยเหตนีุ ้

eLink จึงช่วยลดปริมาณงานท่ีต้องท ากบัเอกสารท่ี

เป็นกระดาษและลดความผิดพลาดท่ีเกิดจาก 

การป้อนข้อมูลด้วยมือ โดยในปัจจุบัน eLink  

ถูกน า ไป ใ ช้ ง านในบรรดาผู้ ป ระกอบการ ท่ี 

Schiphol กว่า 25%  เพ่ือจดัการการขนส่งสินค้า

เพ่ือส่งออกกว่า 40% ทัง้นี ้ท่าอากาศยานก าลัง

พัฒ น า ร ะ บ บ เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร น า เ ข้ า ต่ อ ไ ป

นอกเหนือจากท่ีท่าอากาศยาน Schiphol แล้ว 

ศุลกากรเนเธอร์แลนด์ยังได้ริเร่ิมความร่วมมือกับ

ประเทศอ่ืนๆ เช่น จีน ซึ่งศุลกากรเนเธอร์แลนด์

ก าลงัด าเนินโครงการ smart and secure trade 

lane ระหว่างท่าอากาศยาน Schiphol และ 

ท่าอากาศยานในจีนเพ่ือขยายห่วงโซ่โลจิสติกส์ท่ี

มัน่คงปลอดภยัและรวดเร็วไปยงัตา่งแดน 

“จากประสบการณ์ของศุลกากรเนเธอร์แลนด์  

ความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคเอกชนที่มี

ความน่าเชื่อถือมีความส าคญัต่อประสิทธิภาพของ

การบังคับใช้กฎระเบียบทางศุลกากร รวมทั้ง

น าไปสู่ความริเร่ิมและเทคนิคใหม่ๆ ในการอ านวย

ความสะดวกทางการค้าและการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัตามพนัธกิจของศลุกากร” 

Credit: schiphol 

            

Moving Air Cargo Globally: Air Cargo and Mail Secure Supply Chain and Facilitation Guidelines จดัท าโดย ICAO และ WCO 

Air Cargo Security: An Overview of Several Regulatory Initiatives around the World โดย Maria Buzdugan (McGill Institute of Air and Space Law,  

(Montreal, Canada) 

 

ที่มา: 
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เขตประกอบการเสรี (Free Trade Zone: FTZ) 
สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ เขต
การค้าเสรี เขตการส่งออก เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และเขตอุตสาหกรรม โดยรวมแล้วทั่ ว
โลกมีเขตประกอบการเสรีอยู่มากกว่า 2700 
เขต และทุกที่ มีจุด ร่วมคือการผ่อนปรน
กฎระเบียบทางศุลกากรส าหรับการส่งออก
และน าเข้า จุดมุ่งหมายของเขตประกอบการ
เสรี คือ การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อดึงดูด
อุตสาหกรรมเฉพาะต่างๆ และเพิ่มอัตราการ
จ้างงานในประเทศด้วยการสร้างแรงจูงใจ เช่น 
การยกเลิกภา ษี  และการท า ใ ห้ ขั ้นตอน
กระบวนการง่ายขึน้ ทัง้นี ้การจัดการทัง้หมดนี ้
จะดูแลโดยองค์กรภาครัฐที่เฉพาะเจาะจง 

เขตประกอบการเสรีคืออะไร? 
เคร่ืองมือทางศุลกากรของยุโรป 

  
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปมีนโยบายทางศุลกากร
เฉพาะที่ ใ ช้ ในสหภาพยุ โ รป  โดย สิน ค้ า ท่ีอ ยู่ ใน เขต
ประกอบการเสรีจะปราศจากภาษีศุลกากร ส่วนสินค้าที่มา
จากนอกเขตสหภาพยุโรปจะมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และ
ภาษีสรรพสามิตอีกครั้ง เ ม่ือสินค้าถูกส่งออกจากเขต
ประกอบการเสรีเข้าไปในสหภาพยุโรป กล่าวคือ สินค้า
เหล่านีก้็จะเปล่ียนสถานะจาก non-community goods มาเป็น 
community goods 
 

FTZ รูปแบบต่างๆ ของยุโรป 
- Control type I Free Zones จะเป็นไปใน

ลักษณะของ “คลังปลอดอากร” (free warehouses) โดย
คลังในท่ีนีไ้ม่ได้หมายถงึเพียงตึกเท่านัน้ แต่อาจเป็นพืน้ที่
ใดๆ ที่มีรัว้หรือก าแพงล้อมรอบอย่างชัดเจน และสินค้าที่
เข้ามาอยู่ในบริเวณนีจ้ะอยู่ภายใต้การตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ศุลกากรเช่นกัน 

- Control type II Free Zones รูปแบบนีจ้ะมี

ลักษณะการจัดการคล้ายรูปแบบข้างต้นแต่ท่ีต่างออกไป
คือการตรวจตราจะเกิดขึน้ที่บริษัทนัน้ๆ ในขัน้ตอนการ
ตรวจสอบสินค้าคงคลัง (stocktaking) 
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หลักการและเหตุผลของ FTZ 
ประเทศสมาชิกของสหภาพยโุรปใช้เขตประกอบการ
เสรีเหล่านีใ้นการน าไปสู่การเป็นสหภาพทาง
ศุลกากร แต่ปัจจุบันเขตประกอบการเสรี
เหล่านีเ้ป็นนโยบายท่ีได้รับความนิยม
อย่างมากในการดงึดดูการลงทุนทางตรง
จากต่างประเทศ (FDI) ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่ม 
ทุนรวมในประเทศท่ีรับการลงทุน  รวมถึง 
การถ่ายโอนความรู้ทางเทคโนโลยีและ
ความรู้ด้านอ่ืนๆ จากบริษัทท่ีเข้ามา
ตัง้ฐานการผลิต  ส าหรับการดึง 
การลงทุนจากบริษัทต่างประเทศ
นัน้ ประเทศท่ีต้องการรับการลงทนุ
จะสร้างแรงจงูใจโดยการจดัการ
ท า ง ศุ ล ก า ก ร ส า ห รั บ ก า ร
ไหลเวียนของเ งินทุนของบริษัท  การลดหย่อน 
ท า ง ภ า ษี  แ ล ะ แ ร ง จู ง ใ จ ท่ี ไ ม่ ใ ช่ ภ า ษี  เ ช่ น  
เงินช่วยเหลือสาธารณะส าหรับการพัฒนามนุษย์
และการค้นคว้าและพฒันา (R&D) รวมถึงโครงสร้าง
สาธารณปูโภคท่ีเอือ้ตอ่การท าธุรกิจ 
 

นโยบายหลักของสหภาพยุโรป 
คณะกรรมาธิการยุโรปท าการศึกษา Community 
Customs Code ท่ีออกมาตัง้แตปี่ 1992 ใหม่และได้
ออก Modernised Customs Code ในปี 2008 และ
ข้อก าหนดการน ามาใช้ในปี 2013 โดย Modernised 
Code นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสหภาพทาง
ศุลกากร ซึ่งสร้างความเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่กับ
สหภาพยุโรป เช่น การเปล่ียนแปลงบทลงโทษ  
การรวมขัน้ตอนทางศลุกากร การจดัการการน าเข้า-
ส่งออกและขัน้ตอนเฉพาะต่างๆ รวมถึงการยกเลิก 

Control type II Free Zones เพ่ือให้กระบวนการ
ทางศุลกากรมีความสอดคล้องกันมากขึน้ภายใน
สหภาพ 
 

ความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
ตามมาตรา 107(1) ของ Treaty on the Function of 
the European Union (TFEU) การช่วยเหลือจากรัฐ 
(state aid) หมายถึง มาตรการของรัฐท่ีให้สิทธิ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยการถ่ายโอนทรัพยากร
ของรัฐเพื่ออ านวยความสะดวกบางประการและมีผล
หรืออาจส่งผลต่อการแข่งขันทางการค้าระหว่าง
ประเทศสมาชิก ดงันัน้ โดยหลักแล้ว การช่วยเหลือ
จากรัฐโดยเฉพาะการลดหย่อนภาษี จึงเป็นสิ่งท่ีขัด
ตอ่กฎหมาย อยา่งไรก็ตาม รัฐอาจให้ความช่วยเหลือ
ได้หากการชว่ยเหลือดงักล่าวเป็นไปเพ่ือแก้ไขปัญหา
ของภมูิภาคนัน้ๆ 

Credit: wikipedia 
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Katowice Special 
Economic Zone (KSEZ) 
ในโปแลนด ์

เ ป็นเขตประกอบการเส รี ท่ีดูแลโดยองค์กร 
Shannon Development เขตประกอบการเสรีนี ้
ดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างประเทศโดยการ
จัดการทางศุลกากรที่อนุญาตให้มีการขยายเวลา
จ่ายภาษี การยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการ
น าเข้าสินค้า รวมทัง้ได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 
และตัง้แต่ปี 2005 ภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ท่ีร้อยละ 
12.5 โดยการที่บริษัทจะได้รับสิทธิพิเศษเหล่านี ้
ต้องได้รับใบอนุญาตตาม Customs Free Airport 
(Amendment) Act 1958 ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้
ใบอนุญาตตามการสร้างการจ้างงานและการ
ส่งออก ปัจจุบัน SPZ ได้กลายมาเป็นประตูในการ
รับเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ ส าคัญ
อันดับต้นๆ  ของไอร์แลนด์  มีบริษัทกว่า  100 
บริษัทเข้ามาลงทุนและมีการจ้างงานกว่า  7,200 
คน และที่ส าคัญที่ สุด คือ เขตประกอบการเสรี 
Shannon นีเ้ป็นแม่แบบของเขตประกอบการเสรี
จ านวนมากในภูมิภาคเอเชีย 
 

Shannon Free Zone (ไอร์แลนด์) 
 

Creit: Shannonproperties 

 
 
เกาะ Madeira เป็นดินแดนของประเทศโปรตุเกสที่ มี
ความยากจนกว่าพืน้ที่บนภาคพืน้ทวีปของประเทศ  
แต่ด้วยต าแหน่งที่ตัง้ส าคัญในการท าการค้ากับภูมิภาค
แอฟริกา ด้วยเหตุนี ้สหภาพยุโรปจึงอนุญาตให้ใช้
มาตรการลดหย่อนภาษีเพ่ือดงึดูดการลงทุนและพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน นอกจากนี  ้ยังมีการช่วยเหลือ 
ทางภาษีในด้าน R&D ส าหรับบริษัทที่มาจากนอก
โปรตุเกสโดยมีอัตราภาษีรายได้นิติบุคคลในอัตรา 
ที่ไม่เกินร้อยละ 5 ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี ้

 สร้างงาน 1:5 ในคร่ึงปีแรกที่ท าการ และ 

 ลงทุนขัน้ต ่า 75,000 ยูโร จากทัง้ 4 ภาคส่วนของ 
MIBC คือ อุตสาหกรรม การขนส่ง การบริการ  
และการเงนิ  

เขตประกอบการเสรีนีไ้ด้รับการยอมรับมากขึน้เร่ือยๆ 
จนมีจ านวนบริษัทท่ีเข้ามาลงทุนมากถึง 2900 บริษัทใน
ปี 2009 แต่ต่อมาบางส่วนก็ได้ถอนออกไปในปี 2012 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการดูแลเร่ืองงบประมาณของ
รัฐบาลโปรตุเกส    
 

Madeira Free Trade Zone (โปรตุเกส) 
Creit: slideplayer 
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 ส าหรับประเทศท่ีต้องการรับการลงทนุ นอกจากการสร้างแรงจงูใจด้วยนโยบายต่างๆแล้วก็ยงัต้องค านึงถึง
โครงสร้างสาธารณูปโภค กฏเกณฑ์ท่ียืดหยุ่นได้เพ่ือปรับใช้กับธุรกิจแบบต่างๆ ต าแหน่งท่ีตัง้ท่ีสะดวกต่อการค้า
ขาย และแรงจงูใจอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ชเ่ร่ืองภาษี 
 นอกจากนี ้การยกเว้นกฎเกณฑ์ทางศลุกากรท าให้มีการใช้เขตประกอบการเสรีในทางท่ีผิด  โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง การค้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดงัจะกลา่วในบทความตอ่ 

Kotowice Special Economic Zone (โปแลนด์) 
 เป็นเขตประกอบการเสรีแห่งแรกของโปแลนด์ 

แต่เดิมเป็นพืน้ท่ีศูนย์กลางอุตสาหกรรมเก่า
ของ โปแลนด์ที่ ซบ เซาลง ไปห ลั งการท า
อุตสาหกรรมถ่านหินลดลงไป และสหภาพ
ยุโรปเข้ามามีอิทธิพลในปี 2548 การลดหย่อน
ภาษีก็มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับเขตประกอบการ
เสรีอ่ืนๆ คือ การสร้างงานและจ านวนเงินที่
ลงทุน ทัง้นี  ้การช่วยเหลือทางด้านภาษีจะมี
อัตราเพิ่มขึน้ส าหรับบริษัทขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงยังมีบริการที่ส าคัญ
อ่ืนๆ ท่ีดึงดูดการลงทุนเช่นบริการ one-stop 
shop ส าหรับผู้ลงทุน เป็นต้น KSEZ เป็นหน่ึง
ในเขตประกอบการเสรีที่ประสบความส าเร็จ
มากที่ สุดในโปแลนด์ โดยบริษัทส่วนมากที่เข้า
มาลงทุนจะอยู่ในกลุ่มของการผลิตยานยนต์
และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขัน้สูง 
 

ที่มา: 
De Jong, Willemijn. “Establishing Free Zones for Regional Development.” 
Library Briefing 12/03/2013: 1-6. 

Creit: paiz 

Creit: paiz 
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ในขณะที่ เขตประกอบการเสรีมี

ศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจใน

ประเทศเป็นอย่างมาก แต่ในอีกด้าน

หน่ึง  หอการค้าระหว่างประเทศ 

(International Chamber of 

Commerce: ICC) ได้แสดงข้อกังวลที่

มี ต่อการใช้เขตประกอบการเสรี

ในทางที่ผิด กล่าวคือ การผ่อนปรน

กฎระเบียบทางศุลกากรใน

FTZ เป็นช่องว่างให้เกิด

ก า ร ลั บลอบ ค้ า สิ น ค้ า

ละ เมิ ดท รัพ ย์ สิ นท า ง 

 

 

 

ปั ญ ญ า  ย า เ ส พ ติ ด  แ ล ะ 

อ า ช ญ า ก ร ร ม อ่ื น ๆ  แ ต่ 

ในขณะเดียวกัน การเพิ่มกฎระเบียบ

ในเขต FTZ อาจเป็นการบ่ันทอน

ประสิทธิภาพของ FTZ ในการอ านวย 

ความสะดวกทางการค้า 

ในปัจจุบัน  มีสนธิสัญญาระหว่างประ เทศท่ี

เก่ียวข้องกับการคุ้ มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญา ดงันี ้
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 อนุสัญญาเกียวโตฉบับปรับปรุง (Revised 

Kyoto Convention) มีบทบญัญัติส าหรับ FTZ 

ในการควบคมุสินค้า เช่น อ านาจของศลุกากร

ในการเข้าตรวจสอบสินค้าภายในเขต FTZ  

ทัง้ในประเด็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย

ห รื อ ข้ อบั ง คับ ด้ า นภ า ษี แ ละ ไ ม่ ใ ช่ ภ า ษี  

แตอ่นสุญัญาเกียวโตฯ มีข้อบกพร่อง เน่ืองจาก

บทบัญญัติเก่ียวกับ FTZ อยู่ใน Annex ท่ี

ประเทศภาคีอาจเลือกไมรั่บได้ 

 ข้อตกลง WTO ว่าด้วยประเด็นเร่ือง

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ เ ก่ียวกับการค้า 

(WTO Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Right: 

TRIPS) มีบทบญัญัติท่ีครอบคลมุการปกปอ้ง

ท รัพ ย์สินทาง ปัญญาทุกประการรวมถึ ง

มาตรการท่ีชายแดน อย่างไรก็ตาม TRIPS 

ไม่ ไ ด้ มีบทบัญญัติ เฉพาะ ท่ีกล่าวถึง  FTZ  

ซึ่งต่างจากข้อตกลงพิเศษอ่ืนๆ ของ WTO  

ด้วยเหตนีุ ้บางประเทศสมาชิกจึงไม่น า TRIPS 

มาใช้บงัคบัภายใน FTZ 

 ข้อตกลงว่าด้วยการต่อต้านการปลอม

แปลงสินค้า (Anti-Counterfeiting Trade 

Agreement: ACTA) ได้แก้ไขจดุบกพร่องของ 

RKC และ TRIPS โดยมีบทบญัญัติเก่ียวกับ 

FTZ อย่างชดัเจนและแนวปฏิบตัิอย่างชดัเจน

เก่ียวกับบทบญัญัติท่ีมิได้เป็นบทบงัคบั (non-

mandatory) แต ่ACTA ขาดกระบวนการระงบั

ข้อพิพาทท่ีมีประสิทธิภาพ และมีประเทศภาคี

จ านวนน้อย 

นอกจากนี ้ปัญหาหลักส าคัญอีกประการในการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเขต FTZ คือ การ

ก าหนดว่า FTZ เป็นเขตท่ีอยู่นอกอาณาเขตของ

ประเทศ (extraterritorial) และด้วยเหตนีุจ้ึงไม่ตก

อยู่ภายใต้การควบคุมทางศุลกากร ดังเช่นใน

กรณีศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

Credit: ucla 
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มาเลเซีย 
แม้ FTZ จะถูกจัดตัง้ภายใต้กฎหมายพเิศษ แต่ศุลกากรมี

อ านาจในการตรวจสอบสินค้าใน FTZ และอาจเรียกให้

ผู้ประกอบการส่งข้อมูลท่ีจ าเป็นได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหา

หลัก คือ ใน FTZ ใช้แบบฟอร์มพิเศษเฉพาะที่แตกต่าง

จากแบบฟอร์มของศุลกากร ด้วยเหตุนี ้ศุลกากรจึง

ตรวจสอบควบคุมผ่านทางเอกสารได้ยาก ผู้ประกอบการ

จึงใช้ช่องทางดังกล่าวในการเคล่ือนย้ายสินค้าละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาใน FTZ อยู่   

 

ตุรกี ภายใต้ Trademark Decree และกฎหมายศลุกากร เจ้าหน้าท่ีศลุกากรมี

อ านาจเข้าควบคุมตรวจสอบการด าเนินกิจการภายใน FTZ และเม่ือมี

พยานหลกัฐาน เจ้าหน้าท่ีศลุกากรอาจเข้ายึดสินค้าและแจ้งให้เจ้าของเคร่ืองหมาย

การค้าทราบเพ่ือร้องขอให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาออกค าสั่งคุ้มครองชั่วคราว

ต่อไป ซึ่งเป็นการยืนยันว่า FTZ เป็นอาณาเขตภายในประเทศและอยู่ภายใต้

กฎหมายคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า ดงันัน้ ตรุกีจงึเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีแสดงให้เห็นว่า 

กฎหมายศลุกากรและอ านาจศาลครอบคลมุถึงเขต FTZ  

 

 

คดี Philip Morris Products SA 

vs. Ong Kien Hoe & Ors 

 ในเดือนกันยายน 2545 ศุลกากร

มาเลเซียได้เข้ายึดคอนเทนเนอร์ 2 คอนเทนเนอร์

ท่ีบรรจุบุหร่ีท่ีระบุเคร่ืองหมายการค้า Marlboro โดยมิได้รับอนุญาตจ านวน 1,350 ซอง ใน Westport Free 

Zone ในการนี ้ผู้ขนสง่ได้ร้องขอให้ศลุกากรคืนบหุร่ีท่ียดึไว้โดยอ้างว่า ศลุกากรไม่มีอ านาจเพราะเป็นสินค้าข้าม

แดนและอยู่ภายใน FTZ ตอ่มาในปี 2552 ศาลชัน้ต้นได้ตดัสินว่า Westport Free Zone ไม่ได้อยู่นอกอ านาจ

ของศลุกากร และศาลฎีกายืนค าพิพากาษาดงักล่าวด้วยมติเอกฉันท์ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลา 7 ปีตัง้แตก่าร

ตรวจพบจนถึงวนัท่ีศาลมีค าพิพากษาแสดงให้เห็นว่า ควร

มีกฎหมายท่ีระบใุห้อ านาจแก่ศลุกากรอย่างชดัแจ้งในการ

ปฏิบัติหน้าท่ี FTZ เพ่ือช่วยให้ศาลคลายข้อสงสัยและ

สามารถพิจารณาตดัสินคดีได้รวดเร็วขึน้ 
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คด ีKardo 

 บหุร่ีท่ีติดเคร่ืองหมายการค้า 

Marlboro และ Parliament ถกูตรวจ

พบในคลงัสินค้าของบริษัท Kardo General 

Trading ภายในเขต FTZ Mersin ในการนี ้Philip Morris 

Products S.A. (PMPSA) ซึ่งเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าได้ย่ืนฟ้องตอ่ศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งอิสตนับูล โดยศาลชัน้ต้นได้ตดัสินว่า เน่ืองจากบุหร่ีดงักล่าวเป็นสินค้าข้ามแดนใน 

FTZ จงึไมต่กอยูภ่ายใต้กฎหมายเคร่ืองหมายการค้า อยา่งไรก็ตาม ศาลฎีกาได้กลบัค าพิพากษาของศาลชัน้ต้น

โดยได้ตดัสินว่า การเก็บสินค้าเลียนแบบเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการค้าและการใช้เคร่ืองหมายการค้าโดยมิได้รับ

อนญุาตจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าถือเป็นการกระท าผิดภายใต้กฎหมายคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าและ

เป็นการกระท าผิดทางอาญา ค าพิพากษาดงักล่าวจึงเป็นการยืนยนัว่า FTZ เป็นส่วนหนึ่งของประเทศและ

กฎหมายเก่ียวกับ FTZ มิได้เป็นข้อยกเว้นการปฏิบตัิตามกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าส าหรับสินค้าข้ามแดน  

อย่างไรก็ตาม การกลับค าพิพากษาในครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายใน FTZ ในขณะนัน้ยงัไม่ชดัเจน จึงควร มี ก า ร อ อ ก

กฎหมายท่ีมีบทบญัญัติชดัแจ้งถึงการใช้บงัคบักฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญาในเขต FTZ และสินค้าข้ามแดน 

 ด้วยเหตนีุ ้หอการค้าระหว่างประเทศจึงได้เสนอข้อแนะน า

เพ่ือแก้ไขปัญหาดงักลา่วแก่ประเทศสมาชิก เชน่ 

1. ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าท่ีศลุกากรในการปฏิบตัหิน้าท่ีใน FTZ ประจ าวนั และประกาศโดยชดั

แจ้งว่า FTZ อยู่ภายใต้อ านาจของศลุกากรซึ่งมีสิทธิโดยไม่จ ากดัในการเข้าไปใน FTZ สงัเกตการณ์ 

ตรวจสอบบญัชีของผู้ประกอบการใน FTZ ตรวจสอบสถานะของสินค้าและการปฏิบตัิตามกฎหมาย

ทัง้ท่ีเก่ียวกบัภาษีและไมใ่ชภ่าษี  
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2. ปฏิบตัิตาม WCO Guidelines ส าหรับ Specific Annex D ของอนสุญัญาเกียวโตฯ และระบโุดย

ชดัแจ้งในกฎหมายภายในท่ีเก่ียวข้องวา่ กฎหมายใช้บงัคบักบัสินค้าทกุอยา่งท่ีอยู่ภายในอาณาเขตของประเทศ 

ภายในอาณาเขตศลุกากร รวมทัง้สินค้าท่ีอยูใ่นระหวา่งการขนสง่ (transit หรือ in-transit) และในเขต FTZ  

3. ส าหรับเขตเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการรวมตวักันของประเทศต่างๆ เช่น  COMESA หรือ ASEAN 

ควรมีการใช้บงัคบักฎระเบียบทางศลุกากรท่ีเป็นแบบแผนเดียวกันใน FTZ บนพืน้ฐานของบทบญัญัติ WCO 

และ WTO โดยเฉพาะแนวปฏิบตัแิละข้อแนะน าท่ี WCO IPR Strategic Group ท าขึน้ในปี 2549 

4. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศลุกากรกบัเจ้าหน้าท่ีใน FTZ เพ่ือให้การจดัการปัญหาการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 เขตประกอบการเสรีมีศกัยภาพในการก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่ประเทศเจ้าบ้าน 

แตใ่นขณะเดียวกนั อาจกลายเป็นแหล่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและอาชญากรรมข้ามแดนซึ่งจะส่งผลเสีย

ต่อทัง้ประเทศเจ้าบ้านเองและแต่ประชาคมโลกในวงกว้าง ดังนัน้ เขตประกอบการเสรีต้องอาศยัการวาง

ยทุธศาสตร์ ความเข้าใจ และการจดัการท่ีเหมาะสมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส าหรับผู้ ท่ีสนใจ สามารถ

อา่นรายงานการศกึษาฉบบัเตม็ได้ท่ี http://brussels.customs.go.th 

ที่มา: International Chamber of Commerce. Controlling the Zone: Balancing Facilitation and 

Control to Combat Illicit Trade in the World’s Free Trade Zones. ICC: Paris, 2013. 
 

Credit: seanews 
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Office of Customs Counsellor 

Royal Thai Embassy to Belgium, 

Luxembourg and Mission to the EU 

Dreve du Rembucher 89 

1170 Watermael-Boitsfort 

Tel. +32 2 660 5759 

Fax. +32 2 675 2649 

Email: thai-customs@skynet.be 

http://brussels.customs.go.th 
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