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ส านกังานท่ีปรึกษาการศลุกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ก 

 

ค ำน ำ 

 ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ประจ ำสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ก่อตั้งตำมมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๒๒ เพ่ือกำรด ำเนินงำนประสำนภำรกิจด้ำนศุลกำกรให้มีประสิทธิภำพ ภำยหลังจำกที่
ประเทศไทยได้น ำระบบพิกัดอัตรำศุลกำกรสำกลมำใช้เป็นกฎหมำยพิกัดอัตรำศุลกำกรตั้งแต่ปี ๒๕๐๓ โดยมี
บทบำทหน้ำที่เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ของ
องค์กำรศุลกำกรโลก (World Customs Organization: WCO) ประสำนงำนและประชุมหำรือเกี่ยวกับงำน
ศุลกำกร เสนอแนะนโยบำยศุลกำกรให้แก่กรมศุลกำกร สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงศุลกำกรไทยกับศุลกำกรใน
ภูมิภำคยุโรป ประสำนหน่วยงำนภำครัฐ/ภำคเอกชน รวมทั้งประชำสัมพันธ์บทบำทภำรกิจศุลกำกรไทย 

 ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอขอบคุณท่ำนรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 
(นำยวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ) ท่ำนปลัดกระทรวงกำรคลัง (ดร. สมชัย สัจจพงษ์) ท่ำนอธิบดีกรมศุลกำกร (นำยกุลิศ 
สมบัติศิริ) และผู้บริหำรกรมศุลกำกร ส ำหรับค ำแนะน ำและกำรผลักดันเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
ที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ มีควำมสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

 ขอขอบคุณท่ำนเอกอัครรำชทูตและคณะกรรมกำรบริหำรทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์   
ท่ำนเอกอัครรำชทูตและคณะกรรมกำรบริหำรทีมประเทศไทยในภูมิภำคยุโรป และองค์กำรศุลกำกรโลก ส ำหรับ
กำรสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ด้วยดีเสมอมำ 

 สุดท้ำยนี้ ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ของกรมศุลกำกร ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำนักงำนที่ปรึกษำ 
กำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ที่มีส่วนช่วยให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนฯ บรรลุตำมแผนด ำเนินงำน 

  

        นำยรังสฤษฎ์ พัฒนทอง 
                อัครรำชทูต (ฝ่ำยศุลกำกร) 
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ประวัติส ำนักงำน 

ประเทศไทยได้น ำระบบพิกัดอัตรำศุลกำกรสำกลมำใช้เป็นกฎหมำยพิกัดอัตรำศุลกำกร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
๒๕๐๓ ต่อมำเมื่อวันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๑๕ ประเทศไทยได้เข้ำเป็นสมำชิกของคณะมนตรีควำมร่วมมือทำง
ศุลกำกร (The Customs Cooperation Council:CCC) ดังนั้นเพื่อกำรด ำเนินงำนประสำนภำรกิจด้ำนศุลกำกรให้
เกิดประสิทธิภำพ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่  ๙ มกรำคม ๒๕๒๒ ให้แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรไปประจ ำ
สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์  ภำยหลังได้จัดตั้งส ำนักงำนศุลกำกรในต่ำงประเทศ ตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๒๒ 

ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กรมศุลกำกรมีเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรประจ ำกำรในส ำนักงำนต่ำงประเทศ ได้แก่ ๑)เมือง
ฮ่องกง ๒) สิงคโปร์ ๓) กรุงวียงจันทร์ ลำว ๔) กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น และ ๕) กรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม ต่อมำมีกำรปิด
ส ำนักงำนฯ ณ สิงคโปร์ และลำว ด้วยเหตุผลและควำมจ ำเป็นในยุคนั้น 

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๔๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมำตรกำรเพ่ือพิจำรณำปรับลดบุคลำกรและ
ปิดส ำนักงำนของไทยในต่ำงประเทศ โดยให้กระทรวงกำรคลังปิดส ำนักงำนในต่ำงประเทศททั้งหมด  ๗ แห่ง ได้แก่ 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ๓ แห่ง (กรุงโตเกียว กรุงลอนดอน และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี) และกรมศุลกำกร ๔ แห่ง 
(กรุงบรัสเซลส์ เมืองฮ่องกง กรุงโตเกียว และประเทศสิงค์โปร์ ) ต่อมำเมื่อวันที่  ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๔๑ 
กระทรวงกำรคลังได้มีหนังสือขอให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำอนุมัติให้คงส ำนักงำนฝ่ำยเศรษฐกิจกำรคลังทั้งหมด ๓ 
แห่ง (กรุงวอชิงตัน กรุงลอนดอน และกรุงโตเกียว) และส ำนักงำนฝ่ำยศุลกำกร ๒ แห่ง (กรุงบรัสเซลส์ และเมือง
ฮ่องกง)  

ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๓ 

 

เมื่อวันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๔๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขมติคณะมนตรี เมื่อวันที่ ๒ 
มิถุนำยน ๒๕๔๑ โดยให้ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังคงภำรกิจที่กรุงลอนดอน และกรุงวอชิงตัน ดี.ซี และให้คง
ส ำนักงำนชั่วครำวที่กรุงโตเกียว และให้กรมศุลกำกรคงภำรกิจที่กรุงบรัสเซลส์ และเมืองฮ่องกง   

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐบำลเห็นว่ำ จ ำเป็นต้องมีหน่วยงำนศุลกำกรในจีน เพ่ือช่วยแก้ปัญหำผลไม้ที่น ำเข้ำ
จำกไทยถูกกักโดยศุลกำกรจีน หำกแต่มีกำรตัดสินใจว่ำ ปัญหำกำรกักผลไม้ของศุลกำกรจีนเกิดขึ้นที่นครกวำงโจว 
จึงท ำให้มีศุลกำกรส ำนักงำนสถำนกงสุลใหญ่ ณ นครกวำงโจว  

ยุคเริ่มต้นของส ำนักงำนฯ ได้จัดตั้งตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๒๒ (ปี ๒๕๒๒-๒๕๓๓ 
ตั้งอยู่ ณ อำคำรเลขที่ ๔๑ Avenue du Peru) โดยได้จัดเช่ำอำคำรเป็นที่ท ำงำนของส ำนักงำน และท่ีพักอำศัย โดย
ใช้ชื่อว่ำ “ส ำนักงำนศุลกำกรประจ ำสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (Office of Customs Attaché)”

ต่อมำเมื่อวันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๓๓ ได้ท ำสัญญำซื้ออำคำร 
๒ ห้อง เป็นส ำนักงำน และที่ พักอำศัยของหัวหน้ำ
ส ำนักงำนฯ (อัครรำชทูตที่ปรึกษำ ระดับ ๘) ซึ่งใช้ชื่อว่ำ 
“ส ำนั กงำนที่ ปรึ กษำกำรศุ ลกำกรประจ ำสถำน
เอก อัครรำชทู ต  ณ  กรุ งบรั ส เซลส์ ” (Office of 
Customs Counsellor) ตั้ ง อ ยู่ ถ น น  Dreve du 
Rembucher เลขที่ ๘๗-๘๙, ๑๑๗๐ จนกระทั่งปัจจุบัน 

พื้นที่รับผิดชอบ : ประเทศเบลเยี่ยมและประเทศใน
ภูมิภำคยุโรป   

 

บทบำทหน้ำที่ 

๑. เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ำร่วมประชุมในคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำนด้ำนต่ำงๆ   
ขององค์กำรศุลกำกรโลก (World Customs Organization) เช่น ด้ำนพิกัดศุลกำกรระบบฮำร์โมไนซ์ ด้ำนรำคำ
ทำงศุลกำกร  ด้ำนกฎแหล่งก ำเนิดสินค้ำ ด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กระท ำผิดทำงศุลกำกร และด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร เป็นต้น เพ่ือน ำระบบศุลกำกรมำตรฐำนโลกมำปรับปรุงพัฒนำ
ระบบงำนศุลกำกรไทย รวมทั้งเสนอควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อที่ประชุมองค์กำรศุลกำกรโลก เพ่ือปรับปรุง  
กฎระเบียบ กติกำต่ำงๆ 
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๒. ประสำนงำน ประชุมหำรือ ที่เก่ียวกับงำน
ด้ำนศุลกำกร และงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง กับส ำนักงำน
คณะผู้แทนถำวรไทยประจ ำองค์กำรกำรค้ำโลก 
( World Trade Organization) ณ  ก รุ ง เ จ นี ว ำ  
คณะผู้แทนไทยประจ ำสหภำพยุโรป (European 
Commission) ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะกรรมกำร
บริหำรทีมประเทศไทยประจ ำสถำนเอกอัครรำชทูต
ไทยในภูมิภำคยุ โ รป (Team Thailand) รวมทั้ ง
หน่วยงำนองค์กำรระหว่ำงประเทศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงำนศุลกำกร 

๓. ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบกำร
ไทยและของประเทศ กรณีปัญหำทำงกำรค้ำ ปัญหำทำงศุลกำกร กำรจัดเก็บภำษี และกำรใช้สิทธิประโยชน์ทำง
ภำษี เป็นต้น โดยร่วมมือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ และศุลกำกรต่ำงประเทศ เพ่ือธ ำรงกำรค้ำที่เป็นธรรม 
ปรำบปรำมกำรฉ้อฉลทำงกำรค้ำ ทรัพย์สินค้ำทำงปัญญำ และกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม  

๔. เสนอแนะนโยบำยศุลกำกร (Customs Policy) ให้แก่กรมศุลกำกร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๕. ประสำนหน่วยงำนภำครัฐ/ภำคเอกชน รวมทั้งตอบข้อหำรือในเรื่องศุลกำกรให้กับชำวไทยและ 
ชำวต่ำงประเทศที่อำศัยในภูมิภำคยุโรป และประสำนงำนกับศุลกำกรประเทศต่ำงๆในสหภำพยุโรป , ผู้ช่วยทูตฝ่ำย
ศุลกำกร Customs Attache ของประเทศต่ำงๆ ซึ่งมีถิ่นพ ำนัก ณ กรุงบรัสเซลส์ เพ่ือติดต่อประสำนภำรกิจต่ำงๆ 
เช่น ข้อซักถำม กำรศึกษำดูงำน เป็นต้น  

๖. ประชำสัมพันธ์ บทบำทภำรกิจงำนศุลกำกรไทย 

 

 

 

 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๕ 

 

อัตรำก ำลัง  

๑. ข้ำรำชกำร ๓ อัตรำ  
๒. ลูกจ้ำงท้องถิ่น ๒ อัตรำ (ผู้ช่วยด ำเนินกำรด้ำนศุลกำกร และพนักงำนขับรถ)   
๓. เจ้ำหน้ำที่โครงกำร Customs Policy Monitoring Unit ๑ อัตรำ 

 

 
 

นำยรังสฤษฎ์ พัฒนทอง  
อัครรำชทูต/ผู้ช่วยทูตฝ่ำยศุลกำกร 

  

 
 

นำยพร้อมชำย สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ 
อัครรำชทูตที่ปรึกษำ 
รองผู้ช่วยทูตฝ่ำยศุลกำกร คนที่ ๑ 

 

นำยภิสรรค์รัฐ นิลพันธ์  
เลขำนุกำรเอก 
รองผู้ช่วยทูตฝ่ำยศุลกำกร คนที่ ๒ 

 
 

นำงนงลักษณ์ เทอร์รี่ โฟคอนนิเย่ 
ผู้ช่วยด ำเนินกำรด้ำนศุลกำกร 

 

นำยนิโคลำส กัน 
พนักงำนขับรถ 

 

นำยน ำโชค ศศิกรวงศ์ 
เจ้ำหน้ำที่ โครงกำร Customs Policy 
Monitoring Unit 

  

 

 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๖ 

 

ผู้บริหำรส ำนักงำน 

 ผู้บริหำรส ำนักงำนประจ ำส ำนักงำนท่ีปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน มีดังนี้ 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ระยะเวลำด ำรงต ำแหน่ง 

๑. นำยอำจ มนัสศิริเพ็ญ เลขำนุกำรเอก ๒๕๒๒-๒๕๒๖ 

๒. นำยรพี อสัมภินพงศ์ เลขำนุกำรเอก/ท่ีปรึกษำ ๒๕๒๖-๒๕๓๒ 

๓. นำยสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษำ/อัครรำชทูตที่ปรึกษำ ๒๕๓๒-๒๕๓๕ 

๔. นำงแน่งน้อย ณ ระนอง อัครรำชทูตที่ปรึกษำ ๒๕๓๕-๒๕๓๙ 

๕. นำยชูโชค ง้ำวพิทักษ์ อัครรำชทูตที่ปรึกษำ ๒๕๓๙-๒๕๔๔ 

๖. นำยชุติวัฒน์ วรรธผล อัครรำชทูตที่ปรึกษำ ๒๕๔๔-๒๕๕๐ 

๗. นำยพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ เลขำนุกำรเอก (รักษำรำชกำรแทน) ๒๕๕๐ 

๘. นำยธำดำ ชุมไชโย ที่ปรึกษำ (รักษำรำชกำรแทน) ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 

๙. นำยชยันต์ เอกะโรหิต อัครรำชทูต ๒๕๕๑-๒๕๕๕ 

๑๐. นำยพร้อมชำย สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ อัครรำชทูตที่ปรึกษำ (รักษำรำชกำรแทน) ๒๕๕๖ 

๑๑. นำงสำวศุภร ำไพ หำญทวีพำนิชย์ อัครรำชทูต ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 

๑๒. นำยรังสฤษฎ์ พัฒนทอง อัครรำชทูต ๒๕๕๗-ปัจจุบัน 
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ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์กำรศุลกำกรโลก 
(World Customs 

Organisation) 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๘ 

 

 

 

 
 องค์กำรศุลกำกรโลก (World Customs Organization: WCO) ก่อตั้ง
เมื่อ ๒๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เริ่มต้นใช้ชื่อว่ำ “คณะมนตรีควำม
ร่วมมือทำงศุลกำกร” (Customs Cooperation Council: CCC) โดย
ถือได้ว่ำ เป็นกำรรวมกลุ่มรัฐบำลระหว่ำงประเทศ มีหน้ำที่ในกำร
เสริมสร้ำงและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงำนของศุลกำกร
ประเทศสมำชิกต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพ 

 องค์กำรศุลกำกรโลกมีส ำนักงำนเลขำธิกำรตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ปัจจุบันมีประเทศที่
เข้ำเป็นสมำชิกรวม ๑๘๐ ประเทศ โดยประเทศไทยได้เข้ำเป็นสมำชิกองค์กำรศุลกำกรโลกเมื่อวันที่ ๔ กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 เลขำธิกำรองค์กำรศุลกำกรโลกคนปัจจุบัน คือ 
นำยคูนิโอะ มิคูริยะ (Mr. Kunio Mikuriya) 

 องค์กำรศุลกำกรโลกมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรพัฒนำ
และบริหำรเครื่องมือเพ่ือปรับปรุงพิธีกำรและระบบ 
งำนศุลกำกรส ำหรับเคลื่อนย้ำยสินค้ำและคนระหว่ำง
ประเทศให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกัน อำทิ  
อนุสัญญำกำรจ ำแนกประเภทและก ำหนดรหัสสินค้ำตำม
ร ะ บ บ ฮ ำ ร์ โ ม ไ น ซ์  ( Harmonized Commodity 
Description and Coding System) อนุสัญญำเกียวโต
ฉบับปรั บปรุ ง  (Revised Kyoto Convention: RKC) 
อนุสัญญำอิสตันบูล ( Istanbul Convention) เป็นต้น 
นอกจำกนี้  ยังต้องท ำหน้ำที่ ในกำรพัฒนำมำตรฐำน
ระหว่ำงประเทศเพ่ือให้กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำระหว่ำง
ประเทศมีควำมปลอดภัย ช่วยเหลือประเทศสมำชิก
ปรับปรุงระบบงำนศุลกำกรให้ทันสมัย ส่งเสริมให้มีควำม

เกี่ยวกับองค์กำรศลุกำกรโลก (WCO) 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๙ 

 

ร่วมมือระหว่ำงศุลกำกรประเทศต่ำงๆ และระหว่ำงศุลกำกรกับภำคเอกชน และจัดให้มีกำรฝึกอบรมส ำหรับ
ภ ำ ค เ อ ก ช น  ตั้ ง แ ต่ อ ง ค์ ก ำ ร ศุ ล ก ำ ก ร โ ล ก ก่ อ ตั้ ง เ มื่ อ ปี  พ . ศ .  ๒ ๔ ๙ ๓  ใ น ชื่ อ  “ ค ณ ะ ม น ต รี 
ควำมร่วมมือทำงศุลกำกร” (Customs Cooperation Council: CCC) นั้น ได้มีกำรจัดท ำเครื่องมือต่ำงๆ มำให้
ประเทศสมำชิกน ำมำถือปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงระบบงำนศุลกำกรให้ทันสมัยและเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งโลกจ ำนวน
มำกมำย ในกำรนี้ องค์กำรศุลกำกรโลกได้จ ำแนกเครื่องมือส ำหรับช่วยพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ   
ประเทศไว้ ดังนี้ 

 

ล ำดับที่ เครื่องมือขององค์กำรศุลกำกรโลก 

  CORE PRINCIPLE 

๑ International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (Kyoto 
Convention) as amended (Revised Kyoto Convention (RKC) 

๒ Guidelines to the RKC 

  PRIME TEXT 

๓ Convention on Temporary Admission (Istanbul Convention) 
๔ Customs Convention on Containers, ๑๙๗๒ 

๕ Customs Convention on the ATA Carnet for the Temporary Admission of Goods (ATA Convention) 
๖ International Convention on Mutual Administrative Assistance for the Prevention, Investigation and 

Repression of Customs Offences (Nairobi Convention) 
๗ SUPPORTING TOOLS AND INSTRUMENTS 

 
 (๑) กลุ่มที่ ๑ คือ เครื่องมือหลัก (Core Principle) ประกอบด้วย อนุสัญญำเกียวโตฉบับปรับปรุง 
(Revised Kyoto Convention: RKC) และแนวปฏิบัติของอนุสัญญำเกียวโตฉบับปรับปรุง (Guidelines to RKC) 
อนุสัญญำเกียวโตฉบับปรับปรุง มีชื่ออย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ International Convention on the Simplification 
and Harmonization of Customs Procedures หรือ อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรพิธีกำรศุลกำกรให้
ง่ำยและสอดคล้องกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

 ปรับปรุงพิธีกำรและวิธีปฏิบัติทำงศุลกำกรของประเทศต่ำงๆ ที่อำจเป็นอุปสรรคต่อกำรค้ำและกำร
แลกเปลี่ยนระหว่ำงประเทศให้ง่ำย สอดคล้องกัน และทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง 

 ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของกำรค้ำระหว่ำงประเทศและศุลกำกรในกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำง
กำรค้ำที่ต้องกำรลดอุปสรรคทำงกำรค้ำที่มิใช่ภำษีศุลกำกร 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๑๐ 

 

 ให้มีมำตรฐำนที่เหมำะสมในกำรควบคุมทำงศุลกำกรและมีกำรน ำเทคนิคท่ีทันสมัยมำใช้ในกำรควบคุม
และอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ อำทิ กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมโดยกำรตรวจสอบ
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 ให้ศุลกำกรสำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญในด้ำนวิธีกำรและเทคนิคของกำร
บริหำรงำนและของธุรกิจ 

 ลดค่ำใช้จ่ำยของภำคเอกชน 

 อนุสัญญำเกียวโตฉบับปรับปรุงประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่  

 ส่วนแรก ตัวบทอนุสัญญำ (Body of the Convention) เป็นบทบัญญัติขั้นพ้ืนฐำนที่สะท้อนให้เห็น
วัตถุประสงค์และหลักกำรของอนุสัญญำ ประกอบไปด้วย บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับเรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 

 อำรัมภบท  

  ขอบเขตและโครงสร้ำง 

 กำรบริหำรจัดกำร 

 กฎเกณฑ์ในกำรเข้ำเปน็ภำค ี

 กฎเกณฑ์ในกำรแก้ไขปรับปรุง 

 ส่วนที่สอง คือ ภำคผนวกท่ัวไป (General Annexes) 
เป็นบทบัญญัติที่สะท้อนให้เห็นถึงหน้ำที่หลักของศุลกำกร
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในมำตรฐำนและมำตรฐำนช่วงปรับเปลี่ยนซึ่ง
มีฐำนะทำงกฎหมำยเท่ำกัน กำรน ำมำตรฐำนและมำตรฐำน
ช่วงปรับเปลี่ยนไปใช้ถือว่ำเป็นสิ่งจ ำเป็นในกำรปรับพิธีกำร

ศุลกำกรและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ง่ำยและสอดคล้องกัน ควำมแตกต่ำงระหว่ำงมำตรฐำนและมำตรฐำนช่วง
ปรับเปลี่ยน คือ มำตรฐำนช่วงปรับเปลี่ยนจะมีระยะเวลำในกำรน ำไปปฏิบัติที่ยำวกว่ำ โดยมำตรฐำนจะต้องน ำไป
ปฏิบัติภำยใน ๓๖ เดือน ขณะที่มำตรฐำนช่วงปรับเปลี่ยนจะต้องน ำไปปฏิบัติภำยใน ๖๐ เดือน ระยะเวลำในช่วง
ปรับเปลี่ยนได้ก ำหนดไว้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อประเทศภำคีคู่สัญญำในกำรยอมรับหรือกำรภำคยำนุวัติเข้ำเป็น
ภำคีอนุสัญญำฉบับนี้ และเพ่ือให้เวลำในกำรปรับเปลี่ยนพิธีกำรและวิธีปฏิบัติของตนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ
อนุสัญญำฉบับนี้ ภำคผนวกท่ัวไปจะประกอบไปด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น ๑๐ ตอน ดังนี้ 
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 บทที ่๑ หลักกำรทั่วไป (General Principles) 

 บทที ่๒ ค ำจ ำกัดควำม (Definitions) 

 บทที ่๓ กำรตรวจปล่อยและพิธีศุลกำกรอื่น (Clearance and Other Customs Formalities) 

 บทที ่๔ ค่ำภำษีอำกร (Duties and Taxes) 

 บทที ่๕ กำรวำงหลักประกัน (Security) 

 บทที ่๖ กำรควบคุมทำงศุลกำกร (Customs Control) 

 บทที ่๗ กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ (Application of Information Technology) 

 บทที่ ๘ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศุลกำกรและบุคคลที่สำม (Relationship between the Customs 
and Third Parties) 

 บทที่ ๙ ข้อมูล ข้อตัดสินใจ และค ำวินิจฉัยที่จัดท ำโดยศุลกำกร (Information, Decisions and 
Rulings Supplied by the Customs) 

 บทที ่๑๐ กำรอุทธรณ์เรื่องศุลกำกร (Appeals in Customs Matters) 

 ส่วนที่สำม คือ ภำคผนวกเฉพำะ (Specific Annexes) เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับพิธีกำรศุลกำกรเฉพำะด้ำน 
ดังนั้น ในแต่ละภำคผนวกเฉพำะและบทในภำคผนวกจะเกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติและพิธีกำรศุลกำกรเฉพำะเรื่อง 
ประกอบไปด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น ๑๐ ภำคผนวก ดังนี้ 
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 ภำคผนวก เอ ว่ำด้วยสินค้ำมำถึงอำณำเขตศุลกำกร (Annex A: Arrival of Goods in a Customs 
Territory) 

 ภำคผนวก บี ว่ำด้วยกำรน ำเข้ำ (Annex B: Importation) 

 ภำคผนวก ซี ว่ำด้วยกำรส่งออก (Annex C: Exportation) 

 ภำคผนวก ดี ว่ำด้วยเขตปลอดอำกรและคลังสินค้ำศุลกำกร (Annex D: Customs Warehouse & 
Free Zone) 

 ภำคผนวก อี ว่ำด้วยกำรผ่ำนแดน (Annex E: Transit) 

 ภำคผนวก เอฟ ว่ำด้วยกำรผ่ำนกระบวนกำร (Annex F: Processing) 

 ภำคผนวก จ ีว่ำด้วยกำรน ำเข้ำชั่วครำว (Annex G: Temporary Admission) 

 ภำคผนวก เอช ว่ำด้วยกำรกระท ำผิด (Annex H: Offences) 

 ภำคผนวก เจ ว่ำด้วยพิธีกำรเฉพำะด้ำน (Annex J: Special Procedures)  

 ภำคผนวก เค ว่ำด้วยกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิด (Annex K: Origin) 

 ส ำหรับแนวปฏิบัติ  (Guidelines) หมำยถึง ค ำอธิบำยรำยละเอียดของมำตรฐำน มำตรฐำน 
ช่วงปรับเปลี่ยน วิธีปฏิบัติที่แนะน ำที่มีอยู่ในบทบัญญัติของภำคผนวกทั่วไป ภำคผนวกเฉพำะและบทในภำคผนวก
เฉพำะ ในอนุสัญญำเกียวโตฉบับแก้ไขจะมีแนวปฏิบัติอยู่ในทุกบทของภำคผนวกทั่วไปและภำคผนวกเฉพำะ 
อย่ำงไรก็ตำม แนวปฏิบัติเหล่ำนี้มิได้เป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญำและไม่มีผลเป็นข้อบังคับทำงกฎหมำย  

 นอกจำกค ำอธิบำยรำยละเอียดแล้ว แนวปฏิบัติเหล่ำนี้ยังให้ตัวอย่ำงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดหรือวิธีกำรน ำพิธีกำร
ต่ำงๆ ไปใช้และพัฒนำในอนำคต นอกจำกนี้ แนวปฏิบัติเหล่ำนี้ยังแสดงให้เห็นว่ำ สิ่งใดที่หน่วยงำนศุลกำกรสำมำรถ
น ำมำปฏิบัติให้บรรลุควำมส ำเร็จได้ และมำตรกำรที่มีมำกมำยนั้นมีกลไกกำรท ำงำนอย่ำงไร ศุลกำกรอำจรับและน ำ
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งเหมำะสมกับบริบทเฉพำะของตนมำกที่สุดไปปฏิบัติ แต่หำกวิธีปฏิบัตินั้นครอบคลุมกำรปฏิบัติ
มำกกว่ำที่มำตรฐำนก ำหนดไว้ก็ถือว่ำเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกที่เพ่ิมข้ึน 

 (๒) กลุ่มที่ ๒ คือ บทบัญญัติหลัก (Prime Text) ประกอบด้วยกลุ่มของอนุสัญญำที่อ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรน ำเข้ำชั่วครำวและอนุสัญญำกำรให้ควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำ
ผิดทำงศุลกำกร ในที่นี้ จะขอกล่ำวถึงเฉพำะอนุสัญญำหลักที่ส ำคัญของกลุ่มนี้ คือ อนุสัญญำอิสตันบูล ( Istanbul 
Convention) หรือที่มีชื่อเรียกอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ Convention on Temporary Admission เป็นอนุสัญญำ
ที่ว่ำด้วยกำรน ำเข้ำชั่วครำวที่บูรณำกำรอนุสัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำเข้ำชั่วครำวหลำยๆ ฉบับมำรวมกันไว้เป็น
ฉบับเดียว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
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 รวบรวมอนุสัญญำและควำมตกลงเกี่ยวกับกำรอ ำนวยควำมสะดวกกำรน ำเข้ำชั่วครำวที่กระจัด
กระจำยอยู่ให้มำเป็นอนุสัญญำกำรน ำเข้ำชั่วครำวฉบับเดียว 

 ให้มีกรอบในกำรด ำเนินกำรกับสินค้ำประเภทใหม่ๆ ที่ต้องกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรน ำเข้ำ
ชั่วครำว 

 ปรับปรุงพิธีกำรน ำเข้ำชั่วครำวให้เรียบง่ำยและสอดคล้องกัน 

 ขยำยขอบเขตกำรใช้เอกสำร เอ.ที.เอ. คำร์เนท ์

 ส ำหรับโครงสร้ำงของอนุสัญญำอิสตันบูลนั้น องค์กำรศุลกำกรโลกได้ก ำหนดโครงสร้ำงโดยแบ่งออกเป็น 
๒ ส่วน คือ  

 ส่วนแรก ตัวบทอนุสัญญำ (Body of the Convention) ซึ่งมีทั้งหมด ๕ ตอน ๓๔ มำตรำ ประกอบด้วย
เนื้อหำเก่ียวกับหลักกำรน ำเข้ำชั่วครำวทั้งหมด ดังนี้ 

 ค ำนิยำม (Definitions)  

 ขอบเขตของอนุสัญญำ (Scope of the Convention) 

 โครงสร้ำงของภำคผนวก (Structure of Annex) 

 เอกสำรและกำรค้ ำประกัน (Document and Security) 

 เอกสำรกำรน ำเข้ำชั่วครำว (Temporary Admission Papers)  

 กำรพิสูจน์ของ (Identification) 

 ระยะเวลำในกำรส่งกลับ (Period for Re-exportation) 

 กำรโอนกำรน ำเข้ำชั่วครำว (Transfer of Temporary Admission) 

 กำรสิ้นสุดกำรน ำเข้ำชั่วครำว (Termination of Temporary Admission) 

 กำรลดขั้นตอนพิธีกำร (Reduction of Formalities) 

 กำรอนุมัติล่วงหน้ำ (Prior Notification) 

 กำรอ ำนวยควำมสะดวกข้ันต่ ำที่สุด (Minimum Facilities) 

 สหภำพศุลกำกรหรือสหภำพเศรษฐกิจ (Customs or Economic Unions) 

 ข้อห้ำมและข้อก ำกัด (Prohibitions and Restrictions) 

 กำรกระท ำควำมผิด (Offences) 

 กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange of Information) 
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 คณะกรรมกำรบริหำร (Administrative Committee) 

 กำรระงับข้อพิพำท (Settlement of Disputes) 

 กำรลงนำม กำรให้สัตยำบัน และภำคยำนุวัติ (Signature, Ratification and Accession) 

 ผู้เก็บรักษำ (Depository) 

 กำรมีผลบังคับใช้ (Entry into Force) 

 บทบัญญัติให้ยกเลิก (Rescinding Provision) 

 อนุสัญญำและภำคผนวก (Convention and Annexes) 

 กำรตัง้ข้อสงวน (Reservations) 

 กำรขยำยอำณำเขต (Territorial Expansion) 

 กำรประกำศเพิกถอน (Denunciation) 

 ขั้นตอนกำรแก้ไข (Amendment Procedure) 

 กำรยอมรับกำรแข้ไข (Acceptance of Amendments) 

 กำรลงทะเบียนและต้นฉบับตัวบท (Registration and Authentic Texts) 

 ส่วนที่สอง คือ ภำคผนวก (Annexes) ซึ่งจะประกอบไป
ด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับเอกสำรกำรน ำเข้ำชั่วครำว  และประเภท
ของสิ่งของที่ได้รับอนุญำตให้น ำเข้ำชั่วครำวรวม ๑๓ ภำคผนวก 
ดังนี้ 

 ภำคผนวกเอ เกี่ยวกับเอกสำรกำรน ำเข้ำ
ชั่วครำว (เอ.ที.เอ. คำร์เนท์ และ ซี.พี.ดี. 
ค ำ ร์ เ น ท์ )  ( Annex A Concerning 
Temporary Admission Papers: ATA 
Carnets and CPD Carnets) 

 ภำคผนวกบี ๑ เกี่ยวกับของส ำหรับน ำออกแสดงหรือใช้ใน
ง ำ น นิ ท ร ร ศ ก ำ ร  ง ำ น แ ส ด ง สิ น ค้ ำ  
งำนประชุม หรือเหตุกำรณ์อ่ืนๆ ที่คล้ำยคลึงกัน (Annex B.๑ Concerning Goods for 
Display or Use at Exhibitions, Fairs, Meetings or Similar Events) 
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 ภำคผนวกบี ๒ เกี่ยวกับเครื่องมือส ำหรับใช้ในวิชำชีพ (Annex B.2 Concerning Professional 
Equipment) 

 ภำคผนวกบ ี๓ เกี่ยวกับคอนเทนเนอร์ แพลเลทส์ บรรจุภัณฑ์ ตัวอย่ำง และของที่น ำเข้ำอ่ืนๆ เพ่ือกำร
พำณิชย์ (Annex B.3 Concerning Containers, Pallets, Packing, Samples and Other Goods 
Imported in Connection with a Commercial Operation) 

 ภำคผนวกบี ๔ เกี่ยวกับของที่น ำเข้ำเพ่ือกำรผลิต (Annex B.4 Concerning Goods Imported in 
Connection with a Manufacturing Operation) 

 ภำคผนวกบี ๕ เกี่ยวกับของที่น ำเข้ำเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ หรือวัฒนธรรม 
(Annex B.5 Concerning Goods Imported for Education, Scientific or Cultural Purposes) 

 ภำคผนวกบี ๖ เกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวผู้เดินทำงและของที่น ำเข้ำเพ่ือวัตถุประสงค์ด้ำนกีฬำ (Annex 
B.6 Concerning Traveler’s Personal Effects and Goods Imported for Sports Purposes) 

 ภำคผนวกบี ๗ เกี่ยวกับวัตถุที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว  (Annex B.7 Concerning 
Tourist Publicity Material) 

 ภำคผนวกบี  ๘ เกี่ยวกับของที่น ำเข้ำตำมบริเวณชำยแดน (Annex B.8 Concerning Goods 
Imported as Frontier Traffic) 

 ภำคผนวกบี ๙ เกี่ยวกับของที่น ำเข้ำเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงมนุษยธรรม (Annex B.9 Concerning 
Goods Imported for Humanitarian Purposes) 

 ภำคผนวกซี เกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ในกำรขนส่ง (Annex C Concerning Means of Transport) 

 ภำคผนวกด ีเกี่ยวกับสัตว์ (Annex D Concerning Animals) 

 ภำคผนวกอี เกี่ยวกับของน ำเข้ำที่ ได้รับกำรผ่อนปรนภำษีอำกรน ำเข้ำบำงส่วน  (Annex E 
Concerning Goods Imported with Partial Relief from Import Duties and Taxes) 

          (๓) กลุ่มที่สำม คือ เครื่องมือสนับสนุน (Supporting Tools and Instruments) ประกอบด้วย คู่มือ 
(Handbook) แนวปฏิบัติ (Guide/Guideline) ประมวลข้อปฏิบัติ (Compendium) แถลงกำรณ์ (Declaration) 
ข้อเสนอแนะ (Recommendation) ฐำนข้อมูล (Database) และมำตรฐำนต่ำงๆ (Standards) ที่องค์กำรศุลกำกร
โลกพัฒนำขึ้นมำเพ่ือสนับสนุน เครื่องมือหลัก (Core Principles) 
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โครงสร้ำงองค์กำรศุลกำกรโลก 

องค์กำรศุลกำกรโลกมีกลไกกำรด ำเนินงำนในรูปคณะมนตรี คณะกรรมำธิกำร และคณะกรรมกำรต่ำงๆ 
ได้แก่ 

 ๑. กำรประชุมคณะมนตรี (Council Session) 
 ๒. คณะกรรมำธิกำรด้ำนนโยบำย (Policy Commission) 
 ๓. คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงิน (Finance Committee) 
 ๔. คณะกรรมกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม (Enforcement Committee) 
 ๕. คณะกรรมกำรด้ำนกำรสร้ำงเสริมศักยภำพ (Capacity Building Committee)  
 ๖. คณะกรรมกำรเทคนิคถำวร (Permanent Technical Committee) 
 ๗. คณะกรรมกำรระบบฮำร์โมไนซ์ (Harmonized System Committee) 
 ๘. คณะกรรมกำรเทคนิคด้ำนกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ (Technical Committee on Rules of Origin) 
 ๙. คณะกรรมกำรเทคนิคด้ำนกำรประเมินรำคำ (Technical Committee on Customs Valuation) 
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กำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปีงบประมำณ 

๒๕๕๙ 
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 ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ มีภำรกิจหลักในกำรเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ำร่วม
ประชุมในคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำนด้ำนต่ำงๆ   ขององค์กำรศุลกำกรโลก (World Customs 
Organization) เช่น ด้ำนพิกัดศุลกำกรระบบฮำร์โมไนซ์ ด้ำนรำคำทำงศุลกำกร  ด้ำนกฎแหล่งก ำเนิดสินค้ำ  
ด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกระท ำผิดทำงศุลกำกร และด้ำนกำร
พัฒนำบุคลำกร เป็นต้น เพ่ือน ำระบบศุลกำกรมำตรฐำนโลกมำปรับปรุงพัฒนำระบบงำนศุลกำกรไทย รวมทั้งเสนอ
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อที่ประชุมองค์กำรศุลกำกรโลก เพ่ือปรับปรุงกฎระเบียบ กติกำต่ำงๆ โดยใน
ปีงบประมำณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ส ำนักงำนฯ ได้เข้ำร่วมประชุมในวำระดังต่อไปนี ้

WCO/IATA/ICAO API/ PNR Contact committee ครั้งที่ ๙ ๖ ต.ค. ๕๘ ๗ ต.ค. ๕๘ 

Revised Kyoto Convention Management 
Committee 

ครั้งที่ ๑๔ ๘ ต.ค. ๕๘ ๙ ต.ค. ๕๘ 

Agreement on Trade Facilitation Working Group ครั้งที่ ๔ ๑๒ ต.ค. ๕๘ ๑๓ ต.ค. ๕๘ 
Permanent Technical Committee สมัยที่ ๒๐๙/๒๑๐ ๑๔ ต.ค. ๕๘ ๑๖ ต.ค. ๕๘ 

ATA/Istanbul Administrative Committee  ๑๕ ต.ค. ๕๘  
Technical Committee on Customs Valuation  ๑๙ ต.ค. ๕๘ ๒๓ ต.ค. ๕๘ 

Global Shield Seminar  ๒๐ ต.ค. ๕๘ ๒๓ ต.ค. ๕๘ 

Finance Committee สมัยที่ ๙๘ ๒๖ ต.ค. ๕๘ ๒๗ ต.ค. ๕๘ 
WCO Counterfeiting and Piracy  ครั้งที่ ๑๒ ๒๘ ต.ค. ๕๘ ๓๐ ต.ค. ๕๘ 

Technical and Innovation Forum (Rotterdam)   ๒๗ ต.ค. ๕๘ ๒๙ ต.ค. ๕๘ 

Harmonized System Review Sub-Committee ครั้งที่ ๔๙ ๑๖ พ.ย. ๕๘ ๒๐ พ.ย. ๕๘ 
Working Group on Revenue Compliance and Fraud  ๓๐ พ.ย. ๕๘ ๒ ธ.ค. ๕๘ 

Policy Commission ครั้งที่ ๗๔ ๗ ธ.ค. ๕๘ ๙ ธ.ค. ๕๘ 

Scientific Sub-Committee สมัยที่ ๓๑ ๑๒ ม.ค. ๕๙ ๑๕ ม.ค. ๕๙ 
Data Model Project Team  ๑๘ ม.ค. ๕๙ ๒๒ ม.ค. ๕๙ 

เข้ำร่วมประชุมในคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร 
คณะท ำงำนดำ้นต่ำงๆ ขององค์กำรศุลกำกรโลก 
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Global RILO Meeting ครั้งที่ ๑๙ ๒๕ ม.ค. ๕๙ ๒๖ ม.ค. ๕๙ 
International Customs Day  ๒๖ ม.ค. ๕๙  

CEN Management Team (CENMaT) Meeting ครั้งที่ ๑๕ ๒๗ ม.ค. ๕๙ ๒๘ ม.ค. ๕๙ 

Technical Committee on Rules of Origin สมัยที่ ๓๔ ๒ ก.พ. ๕๙ ๓ ก.พ. ๕๙ 
Audit Committee ครั้งที่ ๑๐ ๑๖ ก.พ. ๕๙ ๑๗ ก.พ. ๕๙ 

Private Sector Consultative Group  ๒๒ ก.พ. ๕๙ ๒๓ ก.พ. ๕๙ 

SAFE Members Only Meeting  ๒๓ ก.พ. ๕๙  
SAFE Working Group ครั้งที่ ๑๕  ๒๔ ก.พ. ๕๙  ๒๖ ก.พ. ๕๙ 

Administrative Committee for the Customs 
Convention on Containers  

ครั้งที่ ๑๖ ๒๕ ก.พ. ๕๙  

Agreement on Trade Facilitation Working Group ครั้งที่ ๕ ๒๙ ก.พ. ๕๙ ๑ มี.ค. ๕๙ 

Enforcement Committee สมัยที่ ๓๕ ๒๙ ก.พ. ๕๙ ๓ มี.ค. ๕๙ 
Permanent Technical Committee สมัยที่ ๒๑๑/๒๑๒ ๒ มี.ค. ๕๙ ๓ มี.ค. ๕๙ 

Permanent Technical Committee/ 
Enforcement Committee Joint Session 

 ๔ มี.ค. ๕๙  

Harmonized System Committee Working Party  ๗ มี.ค. ๕๙ ๘ มี.ค. ๕๙ 

สมัยที่ ๕๗ ๙ มี.ค. ๕๙ ๑๘ มี.ค. ๕๙ 
Technical Experts Group on Air Cargo Security ครั้งที่ ๑๐ ๒๑ มี.ค. ๕๙ ๒๒ มี.ค. ๕๙ 

Finance Committee สมัยที่ ๙๙ ๔ เม.ย. ๕๙ ๗ เม.ย. ๕๙ 
Regional Offices for Capacity Building (ROCBs)/ 
Regional Training Centres (RTCs) 

ครั้งที่ ๑๑ ๗ เม.ย. ๕๙  ๘ เม.ย. ๕๙ 

Capacity Building Committee สมัยที่ ๗ ๑๑ เม.ย. ๕๙ ๑๓ เม.ย. ๕๙ 
Integrity Sub-Committee สมัยที่ ๑๕ ๑๔ เม.ย. ๕๙ ๑๕ เม.ย. ๕๙ 

Technical Committee on Customs Valuation สมัยที่ ๔๒ ๒๕ เม.ย. ๕๙ ๒๙ เม.ย. ๕๙ 
Data Model Project Team  ๙ พ.ค. ๕๙ ๑๑ พ.ค. ๕๙ 

Information Management Sub-Committee (IMSC) ครั้งที่ ๗๐ ๑๒ พ.ค. ๕๙ ๑๓ พ.ค. ๕๙ 

Harmonized System Review Sub-Committee สมัยที่ ๕๐  ๒๓ พ.ค. ๕๙ ๒๗ พ.ค. ๕๙ 
Global Information and Intelligence Strategy (GIIS) 
Project Group 

ครั้งที่ ๑๓ ๖ มิ.ย. ๕๙ ๗ มิ.ย. ๕๙ 
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Policy Commission  สมัยที่ ๗๕ ๑๑ ก.ค. ๕๙ ๑๓ ก.ค. ๕๙ 
Council สมัยที่ ๑๒๗/๑๒๘ ๑๔ ก.ค. ๕๙  ๑๖ ก.ค. ๕๙ 

Working Group on E-Commerce ครั้งที่ ๑ ๒๑ ก.ย. ๕๙ ๒๓ . ย . 
๕๙ 

 

กำรประชุม WCO Council 

 WCO Council Session ครั้งที่ ๑๒๗/๑๒๘ (๑๔-๑๖ ก.ค. ๒๕๕๙) 
 สมำชิก Council ต่ำงตระหนักถึงบทบำทส ำคัญของเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรวิจัย กำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงเทคนิค กำรฝึกอบรมและสร้ำงเสริมขีดควำมสำมำรถ กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่ำวกรอง รวมทั้งควำมร่วมมือ
ในระดับระหว่ำงประเทศและเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรค้ำเพ่ือกำรประเมินควำมเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภำพและกำรจัดกำรชำยแดนร่วมกันที่มีกำรประสำนเชื่อมโยงถึงกัน 
 นอกจำกนี้ สมำชิกยังได้รับฟังถ้อยแถลงส ำคัญจำก Mr. Jürgen Stock เลขำธิกำรองค์กำรต ำรวจสำกล 
( INTERPOL) Ms. Molly Fannon ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศประจ ำ Smithsonian 
Institution Mr. Jim DuBois รองประธำนบริษัท Microsoft Corporation และ Mr. Henri Barthel รองประธำน
ฝ่ำย System Integrity and Global Partnership ประจ ำ GS1 Global Office เป็นต้น 
 ในกำรประชุมครั้งนี้ Council ได้ลงมติรับ Resolution on the Role of Customs in Preventing Illicit 
Trafficking of Cultural Objects ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียกร้องให้หน่วยงำนศุลกำกรเพ่ิมควำมพยำยำมและ
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สร้ำงควำมตระหนักถึงปัญหำกำรลักลอบค้ำสมบัติทำงวัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งผลกระทบต่อมรดกร่วมกัน
ของมวลมนุษยชำติโดยผ่ำนกำรจัดกิจกรรมพิเศษและกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ 

กำรประชุมด้ำน Enforcement and Compliance 

๑. Enforcement Committee ครั้งที่ ๓๙ (๒๙ ก.พ. 
- ๓ มี.ค. ๕๙) 
 ที่ประชุมได้หำรือเกี่ยวกับกำรลักลอบค้ำสมบัติทำง
วัฒนธรรมและบทบำทของศุลกำกรในกำรร่วมมือแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำวกับ UNESCO นอกจำกนี้ ที่ประชุมได้
น ำเสนอควำมคืบหน้ำและอภิปรำยเกี่ยวกับโครงกำรด้ำน 
ควำมมั่นคงของ WCO เช่น โครงกำร SALW โครงกำร 
Global Shield update กำรควบคุมผู้โดยสำรและกำร
ควบคุมสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ผู้ก่อกำรร้ำย และ
โครงกำร WCO Border Security Initiative 

๒. Working Group on Revenue Compliance 
and Fraud ครั้งที่ ๒ (๓๐ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๕๘) 

 ที่ประชุมได้หำรือเกี่ยวกับควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนศุลกำกรและหน่วยงำน
สรรพำกรเพื่อแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษี กำรฉ้อโกงเกี่ยวกับกำรค้ำ กำรฟอกเงิน และกำรลักลอบค้ำสินค้ำที่
ต้องเสียภำษีสรรพสำมิต นอกจำกนี้ WCO ได้รำยงำนผลกำรส ำรวจเกี่ยวกับปัญหำและแนวปฏิบัติของประเทศ
สมำชิก  

๓. WCO Counterfeiting and Piracy (CAP) Group ครั้งที่ ๑๒ (๒๘ - ๓๐ ต.ค. ๕๘) 
 เลขำธิกำร WCO ได้น ำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกในกำรต่อสู้กับกำรปลอมแปลงสินค้ำ
และกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำตำมที่ได้ก ำหนดไว้ใน Good Practice Note on Combating Counterfeiting 
and Piracy in Asia/Pacific อันเป็นผลจำก IPR Workshop ที่จัดขึ้น ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์เมื่อเดือนเมษำยน 
๒๕๕๘ โดย WCO มีแผนจะขยำยโครงกำรไปยังภูมิภำคอ่ืน รวมทั้งแก้ไข CEN Database โดยรวมยำฆ่ำแมลงไว้ใน
ส่วนของ IPR ด้วย 

๔. CEN Management Team (CENMaT) Meeting ครั้งที่ ๑๕ (๒๗ - ๒๘ ม.ค. ๕๙) 
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 ที่ประชุมได้จัดท ำ Terms of Reference ใหม่ส ำหรับ CENMaT นอกจำกนี้ ประเทศอำร์เจนตินำได้
น ำเสนอกำรน ำ CEN ไปใช้ในประเทศ และประเทศสวิสเซอร์แลนด์และ RILO น ำเสนอกำรประเมินคุณภำพ
ฐำนข้อมูล CEN 

๕. Regional Intelligence Liaison Offices (RILO) meeting ครั้งที่ ๑๙ (๒๕ ต.ค. ๕๙) 
 ที่ประชุมได้รำยงำนควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำรพัฒนำ RILO Kit และหัวหน้ำประจ ำ RILO ได้รำยงำนภัย
และควำมเสี่ยงใหม่ๆ ในภูมิภำคของตน และอภิปรำยประเด็นส ำคัญเกี่ยวกับเครือข่ำยของ RILO เช่น กำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติทำงวัฒนธรรมผ่ำน ARCHEO platform กำรสนับสนุน Information and 
Intelligence Centre และกำรพัฒนำ Operation GRYPHON II 

กำรประชุมด้ำน Facilitation and Procedure 

๑. Permanent Technical Committee ครั้งที่ ๒๐๙/๒๑๐ (๑๔ - ๑๖ ต.ค. ๕๘) 
 ที่ประชุมได้รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปฏิบัติงำนของ Virtual Working Group on the Future of 
Customs (VWG FC) กำรใช้ API/PNR ควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับ e-commerce  ผลกำรประชุม SAFE Working 
Group ครั้งที่ ๑๔ ผลกำรประชุม Administrative Committee of the Istanbul Convention ครั้งที่ ๑๔ และ
ผลกำรประชุม Contracting Parties of the ATA Convention ครั้งที่ ๑๑ เป็นต้น 

๒. Permanent Technical Committee ครั้งที่ ๒๑๑/๒๑๒ (๒ - ๔ มี.ค. ๕๙) 
 ที่ประชุมได้หำรือภำยใต้หัวข้อ Digital Customs โดยเน้นเรื่อง WCO Data Model, Single Window, 
Data Security กำรพัฒนำงำนศุลกำกรโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในประเทศ (สหรัฐอเมริกำน ำเสนอผลกำร
ปฏิบัติงำนในประเทศของตน) และระดับภูมิภำค (น ำเสนอโดย Côte d’Ivoire) รวมทั้งผลกระทบของกำรใช้ 
Drone ต่องำนศุลกำกรและกำรค้ำ  

๓. The Information Management Sub-Committee ครั้งที่ ๗๐ (๒๗ เม.ย. ๕๙) 
 ที่ประชุมได้น ำเสนอและหำรือเกี่ยวกับ WCO Data Model โดยเฉพำะกำรน ำไปใช้ กำรพัฒนำปรับปรุง 
และกำรสนับสนุนกำรใช้ WCO Data Model นอกจำกนี้ ที่ประชุมได้อภิปรำยเกี่ยวกับ Integrated Payment 
System (ประเทศจอร์เจียและประเทศโคลัมเบียน ำเสนอ) Single Window (สหรัฐอเมริกำน ำเสนอ) และ Data 
Security (เลขำธิกำรน ำเสนอ) 
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๔. Management Committee Revised Kyoto Convention ครั้งที่ ๑๔ (๘ - ๙ ต.ค. ๕๘)  
 ที่ประชุมได้หำรือเกี่ยวกับหลัก de minimis ที่ก ำหนดไว้ ใน Transitional Standard 4.13  และ 
Standard 4.14 ใน the General Annex ของ RKC โดยประเทศออสเตรเลียและประเทศฟิลิปปินส์ได้น ำเสนอ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักกำรดังกล่ำวในประเทศของตน นอกจำกนี้ ประเทศสมำชิกได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรขยำยระยะเวลำช ำระภำษี (deferred payment)  ตำม Standards 4.15, 4.16 และ 4.17 
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำม General Annex Chapter 7 

๕. WCO/IATA/ICAO API Contact Committee ครั้งที่ ๙ (๖ - ๗ ต.ค. ๕๘) 
 ที่ประชุมได้อภิปรำยเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นในกำรสร้ำงแนวปฏิบัติส ำหรับระบบ API/PNR นอกจำกนี้ ได้มี
กำรแจ้งควำมคืบหน้ำว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข Customs Cooperation Council Recommendation 
Concerning the Use of API and/or PNR เพ่ือกำรควบคุมทำงศุลกำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรอธิบำย 
Terms of Reference ส ำหรับ API PNR Contact Committee 

๖. Working Group on TFA ครั้งที่ ๔ (๑๒ - ๑๓ ต.ค. ๕๘) 
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 ที่ประชุมได้รำยงำนควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำรให้สัตยำบัน Protocol of Amendment เพ่ือผนวกเข้ำกับ 
TFA ในส่วน Annex 1A และเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ WTO Ministerial Conference ครั้งที่ ๑๐ ณ กรุงไนโรบี 
ประเทศเคนยำ ระหว่ำงวันที่ ๑๕ - ๑๘ ธันวำคม ๒๕๕๘  

๗. Working Group on TFA ครั้งที่ ๕ (๒๙ ก.พ. - ๑ มี.ค. ๕๙) 
 ที่ประชุมรำยงำนเสียงตอบรับจำกกำรประชุม WTO Ministerial Conference ครั้งที่ ๑๐ รวมทั้ง 
ควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับ TFA นอกจำกนี้ ที่ประชุมยังได้หำรือควำมร่วมมือระหว่ำงศุลกำกรกับหน่วยงำนด้ำน
สุขอนำมัยพืช (SPS) กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถตำมโครงกำร Mercator Programme ในกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรแห่งชำติด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำและกำรวำงแผนยุทธศำสตร์แห่งชำติในกำรบังคับใช้ 
TFA 

๘. SAFE Working Group ครั้งที่ ๑๕ (๒๔ - ๒๖ ก.พ. ๕๙) 
 ที่ประชุมได้จัดอภิปรำยกำรบังคับใช้ SAFE Framework of Standards ให้เป็นแบบแผนเดียวกัน
โดยเฉพำะในบริบทควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศในปัจจุบัน นอกจำกนี้ WCO Technical Experts Group on 
Non-Intrusive Inspection (NII) ได้อภิปรำยและสร้ำงแนวปฏิบัติเพ่ือสำมำรถใช้อุปกรณ์ NII จำกผู้ผลิตต่ำงรำย
ร่วมกันได้ (interoperability)  รวมทั้งได้หำรือเกี่ยวกับกำรใช้บังคับ AEO ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกและสหภำพ
ยุโรปเพื่อหำแนวทำงปฏิบัติที่ดีที่สุด 

๙. Experts Group on Air Cargo Security ครั้งที่ ๑๐ (๒๑ - ๒๒ มี.ค. ๕๙) 
 ที่ประชุมได้หำรือเกี่ยวกับ Pre-loading Advance Cargo Information (PLACI) และรับรองรำยงำน
ระยะที่  ๒  ของ  WCO-ICAO Joint Working Group on Advance Cargo Information (JWGACI) รวมทั้ ง
อภิปรำยเกี่ยวกับบทบำทด้ำนควำมมั่นคงของโครงกำร AEO ใน air cargo supply chain ควำมร่วมมือระหว่ำง
ศุลกำกรและกำรบินพลเรือน รวมทั้งโครงกำรน ำร่องในกำรปรับโครงกำรด้ำนควำมม่ันคงของ WCO และ ICAO ให้
เป็นแบบแผนเดียวกัน 

๑๐. Working Group on E-Commerce ครั้งที่ ๑ (๒๑ - ๒๓ ก.ย. ๕๙) 
 ที่ประชุมได้หำรือเกี่ยวกับโอกำสและข้อท้ำทำยของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรสนับสนุนกำรขยำยตัวของ 
e-commerce รวมทั้งโอกำสของผู้ประกอบกำร SME ในกำรเข้ำสู่กำรค้ำโลกในวงกว้ำงอย่ำงที่ไม่เคยปรำกฏมำ
ก่อน ในกำรนี้ กำรพัฒนำมำตรกำรกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำเป็นสิ่งที่จ ำเป็น โดยไม่ละเลยกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยอย่ำงถูกต้องจำกภำคธุรกิจ รวมทั้งสร้ำงควำมสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนระหว่ำงศุลกำกรและภำคธุรกิจ 
โดยเฉพำะกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ กำรจัดเก็บรำยได้ และกำร
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ปกป้องสังคมต่อไป ทั้งนี้ กำรปฏิบัติงำนของ WCO ได้มุ่งเน้นไปที่ e-commerce แบบ B2C (business-to-
consumer) และ C2C (consumer-to-consumer) 

๑๑. Technical Expert Group on NII ครั้งที ่๑ (๒๑ ก.ย. ๕๙) 
 ประเทศที่เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องได้น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือพิจำรณำว่ำ โครงกำรในระยะที่ ๑ ได้
ส ำเร็จลุล่วงแล้วหรือไม่ นอกจำกนี้  ที่ประชุมได้น ำเสนอโครงกำร  Unified File Format Development 
Programme เพ่ือพิจำรณำกำรด ำเนินงำนในระยะที่ ๒ และ ๓ ต่อไป 

กำรประชุมด้ำน Nomenclature/Classification 

๑. Harmonized System Committee สมัยท่ี ๕๗ (๙ - ๑๘ มี.ค. ๕๙) 
 เลขำธิกำร WCO ได้รำยงำนกำรรับรองมติของคณะกรรมกำร HS ในกำรประชุมสมัยที่ ๕๖ และรำยงำน
กิจกรรมกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ Nomenclature and Classification Sub-Directorate ควำมร่วมมือ
กับองค์กำรระหว่ำงประเทศอ่ืนๆ ค ำวินิจฉัยเกี่ยวกับ TFA กำรบังคับใช้ HS 2017 รวมทั้งสถำนะและข้อท้ำทำยใน
แต่ละภูมิภำค 

๒. Harmonized System Committee สมัยท่ี ๕๘ (๒๓ ก.ย. ๕๙) 
 เลขำธิกำร WCO ได้ รำยงำนสถำนะของประเทศสมำชิกที่ ให้สั ตยำบัน HS Convention, HS 
Recommendations และควำมก้ำวหน้ำในกำรน ำ HS 2012 ไปใช้ในทำงปฏิบัติ รวมทั้งรำยงำนกำรรับรองมติของ
คณะกรรมกำร HS ครั้งที่ ๕๗ ควำมร่วมมือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศอ่ืนๆ กำรน ำ HS 2017 ไปปฏิบัติและ 
ข้อท้ำทำย และกำรแก้ไข Explanatory Note  

กำรประชุมด้ำน Rules of Origin 

๑. Technical Committee on Rules of Origin ครั้งที ่๓๔ (๒ ก.พ. ๕๙) 
 เลขำธิกำรได้รำยงำนเกี่ยวกับต ำแหน่งของสมำชิกและผู้สังเกตกำรณ์ใน Technical Committee on 
Rules of Origin รำยงำนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรฯ และกิจกรรมกำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถด้ำน 
Rules of Origin ที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรได้ด ำเนินกำรไป และท่ีประชุมได้ทบทวนปัญหำด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับกำรน ำ
ข้อตกลงว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำไปใช้ในช่วงระยะเวลำตั้งแต่ ๑ มกรำคม ถึง ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๘ 
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กำรประชุมด้ำน Capacity Building 

๑. Capacity Building Committee ครั้งที่ ๗ (๘ เม.ย. ๕๙)  
 ที่ประชุมได้หำรือเกี่ยวกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนผ่ำนโครงกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของ 
WCO เพ่ือให้ประเทศสมำชิกสำมำรถน ำ TFA ไปปฏิบัติได้ โดยได้เน้นถึงควำมส ำคัญของกำรเสริมสร้ำง 
ขีดควำมสำมำรถในระดับภูมิภำคตำมโครงกำร Mercator ภำยใต้ ROCB และ RTC รวมทั้งกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
กับภำคเอกชนและวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำองค์กร 

๒. Integrity Sub-Committee ครั้งที่ ๑๕ (๑ มี.ค. ๕๙) 
 ที่ประชุมได้หำรือมำตรกำรในทำงปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์ของศุลกำกรและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ผ่ำนกำรสื่อสำรกับประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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ผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำร CPMU 
เมษำยน-กันยำยน 

๒๕๕๙ 
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โครงกำร Customs Policy Monitoring Unit (CPMU) ติดตำมและวิเครำะห์ข่ำวสำร นโยบำย กฎเกณฑ์ 

และแนวปฏิ บั ติ ท ำ งศุ ล ก ำก รขอ งองค์ ก ำ ร ศุ ล ก ำก ร โลกและประ เทศสมำชิ กจ ำกทั่ ว ทุ ก มุ ม โ ล ก  
เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนภำรกิจทีมประเทศไทยของส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ 
สนับสนุนกำรเสนอโครงกำรของส ำนักงำนฯ ไปยังกรมศุลกำกร รวมทั้งตอบข้อหำรือของกรมฯ เพ่ือกำรพัฒนำ
กฎหมำยศุลกำกรของประเทศไทยโดยศึกษำจำกกฎหมำยศุลกำกรของประเทศต่ำงๆ นอกจำกนี้ โครงกำร CPMU 
ยังได้สร้ำงองค์ควำมรู้เสนอต่อบุคคลทั่วไปที่สนใจในรูปแบบของจดหมำยข่ำวรำยดือน รำยงำนควำมเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับงำนศุลกำกรของประเทศต่ำงๆ เป็นระยะ และรำยงำนกำรศึกษำนโยบำยและมำตรกำรทำงศุลกำกรใน
ต่ำงประเทศเฉพำะเรื่อง โดยน ำเสนอผ่ำนเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของส ำนักงำนฯ ระบบ E-Office ของกรมฯ และ
ช่องทำงอ่ืนๆ รำยละเอียดปรำกฏดังต่อไปนี้  

๑. จัดท ำจดหมำยข่ำวรำยเดือนจ ำนวน ๕ ฉบับ ตั้งแต่เดือนเมษำยน ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยำยน ๒๕๕๙ ดังนี้ 

 ๑.๑ ฉบับประจ ำเดือนเมษำยน ๒๕๕๙ เป็นฉบับปฐมฤกษ์โดยน ำเสนอ
บทควำมภำยใต้หัวข้อ “Digital Customs” ซึ่งเป็นหัวข้อที่องค์กำรศุลกำกรโลก 
(WCO) ได้ก ำหนดเป็นค ำขวัญประจ ำปีเนื่องในวันศุลกำกรสำกลซึ่งตรงกับวันที่ 
๒๖ มกรำคมของทุกปี เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำนศุลกำกรของ
ประเทศต่ำงๆ โดย  Digital Customs หมำยถึง กำรน ำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (IT) มำใช้ในงำนศุลกำกรเพ่ือพัฒนำงำนศุลกำกรในทุกๆ ด้ำน เช่น 
กำรจัดเก็บรำยได้ กำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ กำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัย และกำรปกป้องสังคม ในภำวะที่โลกเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนำ
ต่อเนื่องอย่ำงไม่หยุดยั้ง  

 ในจดหมำยข่ำวฉบับนี้ นอกจำกจะน ำเสนอที่มำของ Digital Customs ประโยชน์และข้อท้ำทำยของ 
กำรน ำระบบ IT มำใช้กับงำนศุลกำกร รวมทั้งแนวปฏิบัติของศุลกำกรประเทศต่ำงๆ ในกำรน ำระบบ  IT มำใช้แล้ว 
ยังได้น ำเสนอกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติใหม่ขององค์กำรศุลกำกรโลกและสหภำพยุโรปด้วย ดังนี้ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร CPMU  
ประจ ำรอบ ๖ เดือน (เมษำยน - กันยำยน ๒๕๕๙) 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๒๙ 

 

 - Digital Customs กับโอกำสในยุคเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- ประโยชน์และข้อท้ำทำยในกำรใช้ระบบข้อมูลผู้โดยสำร 
- AEO กับพิธีกำรศุลกำกรไร้กระดำษ 
- EU อัพเดทแนวปฏิบัติส ำหรับสถำนะ AEO 
- EU เปิดตัว UCC eLearning 
- ระบบส ำแดงสินค้ำดิจิตอลใหม่ของสหรำชอำณำจักร 
- WCO ปรับปรุงแก้ไขระบบ HS บังคับใช้ ๑ มกรำคมปีหน้ำ 
- WCO ออกแนวปฏิบัติใหม่ส ำหรับ Preferential Rules of Origin 

 ๑ .๒ ฉบับประจ ำเดือนพฤษภำคม ๒๕๕๙ น ำเสนอบทควำมในหัวข้อ 
“Customs Laboratory” หรือ  ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ทำงศุลกำกร  
ซึ่ ง เ ป็ นหน่ ว ย ง ำนที่ ช่ ว ยสนั บสนุ น ง ำนศุ ลกำกร ให้ บร รลุ พั น ธกิ จ ใน 
กำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ กำรปกป้องสังคม และกำรจัดเก็บรำยได้ 
โดยกำรตรวจสอบสินค้ำที่ในบำงกรณีไม่สำมำรถระบุชนิดได้ด้วยตำเปล่ำ จึงต้อง
อ ำ ศั ย ผู้ เ ชี่ ย ว ช ำ ญ ท ำ ง วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์ ที่ มี ค ว ำ ม รู้ ด้ ำ น ศุ ล ก ำ ก ร ใ น 
กำรตรวจสอบ ซึ่งผลที่ได้สำมำรถใช้เป็นหลักฐำนในกำรจับกุม ยึดสินค้ำ และ
ด ำเนินคดีต่อไปได้ ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ทำงศุลกำกรจึงมีบทบำทส ำคัญ
ใ น ก ำ ร ช่ ว ย ป ก ป้ อ ง สั ง ค ม แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ จ ำ ก สิ น ค้ ำ 

ปลอมแปลง ไม่ได้มำตรฐำน หรือผิดกฎหมำย 

 ดังนั้น จดหมำยข่ำวฉบับนี้จึงได้น ำเสนอเนื้อหำสำระที่เกี่ยวกับบทบำทของงำนวิทยำศำสตร์ใน  
กำรสนับสนุนงำนศุลกำกร ควำมเป็นไปได้ในกำรใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ของเอกชนใน  
งำนศุลกำกร รวมทั้งตัวอย่ำงกำรปฏิบัติงำนของห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ของสหรัฐอเมริกำ เพ่ือให้ผู้อ่ำน
ตระหนักถึงควำมส ำคัญและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรงำนวิทยำศำสตร์เชิงนโยบำยของกรมศุลกำกร นอกจำกนี้ 
จดหมำยฉบับนี้ได้น ำเสนอเรื่องรำวเกี่ยวกับอำชญำกรรมสนำมบินที่เจ้ำหน้ำที่สนำมบินและลูกเรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งข่ำวสำรเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ทำงศุลกำกร ดังนี้ 

- ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์กับงำนศุลกำกร 
- ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ของสหรัฐอเมริกำกับสินค้ำผิดกฎหมำย/ไม่ได้มำตรฐำน 
- ควำมเป็นไปได้ในกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ของเอกชน 
- โครงกำรของ WCO ด้ำนกำรปฏิบัติตำมและใช้บังคับกฎหมำย 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๓๐ 

 

- มุมมืดอีกด้ำนของอำชญำกรรมสนำมบิน 
- กำรจัดกำรปัญหำกำรใช้ฐำนข้อมูลประเมินรำคำศุลกำกรในทำงที่ผิด 
- EU ออก Directive รองรับกำรใช้ PNR 
- EU ออก Union Customs Code เริ่มใช้ ๑ พ.ค. ปีนี้ 

 ๑ .๓ ฉบับประจ ำเดือนมิถุนำยน ๒๕๕๙ น ำเสนอพันธกิจของ
ศุลกำกรว่ำด้วยกำรควบคุมชำยแดน (Border Protection) ในกำรตรวจตรำ
กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำและบุคคลข้ำมแดนในรูปแบบต่ำงๆ ที่อำจเป็นภัยคุกคำม
ต่อควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประชำชน ดั ง เป็นไปตำมมติ
คณะกรรมำธิกำรด้ำนนโยบำยขององค์กำรศุลกำกรโลก (WCO Policy 
Commission) ซึ่งได้เชิญชวนให้หน่วยงำนศุลกำกรน ำงำนด้ำนควำมม่ันคงและ
ควำมปลอดภัยเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจและหน้ำที่ขององค์กรตำม 
ควำมเหมำะสม และร้องขอให้ศุลกำกรมีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงจริงจั งใน 
กำรด ำเนินกำรจัดกำรปัญหำภัยคุกคำมเกี่ยวกับควำมมั่นคงท่ีชำยแดน 

นอกจำกนี้ จดหมำยข่ำวฉบับนี้ยังได้น ำเสนอภำรกิจของศุลกำกรอีกด้ำน คือ กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศหรือกำรเสริมสร้ำงศักยภำพให้แก่เศรษฐกิจของประเทศโดยผ่ำนบทควำมเรื่อง  
เขตประกอบกำรเสรี (Free Trade Zone) ซึ่งมีประโยชน์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อเศรษฐกิจของประเทศ และ
น ำมำซึ่งข้อท้ำทำยในกำรจัดกำรสินค้ำละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ  

บทควำมที่ปรำกฏในจดหมำยข่ำวมีดังนี้ 

- บทบำทของศุลกำกรกับควำมมั่นคงของชำติ 
- Dual-use goods สินค้ำสองทำงกับกำรจัดกำรทำงศุลกำกร 
- TIR Carnet กับกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ 
- งำนศุลกำกร กับ Air Cargo Security  
- กำรจัดตั้งเขตประกอบกำรเสรีเพื่อกำรพัฒนำภูมิภำค 
- เขตประกอบกำรเสรีกับสินค้ำละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๓๑ 

 

- ข่ำวกิจกรรมส ำนักงำน 

 ๑.๔ ฉบับประจ ำเดือนกรกฎำคม ๒๕๕๙ น ำเสนอบทควำมภำยใต้
หั วข้อหลัก “Customs-Business Partnership” หรือควำมสัมพันธ์แบบ
หุ้ นส่ วนระหว่ ำ งศุ ลกำกรและภำคธุ รกิ จ  เช่ น  โครงกำร  Voluntary 
Compliance Framework และโครงกำร Authorised Economic Operator 
เป็นต้น  

ในกำรนี้ จดหมำยข่ำวฉบับนี้ได้น ำเสนอฎเกณฑ์ใหม่เก่ียวกับ AEO ของ
สหภำพยุโรปซึ่งเป็นหนึ่งในโครงกำร Customs-Business Partnership โดย
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ที่ผ่ำนมำ สหภำพยุโรปได้เริ่มใช้บังคับ

กฎเกณฑ์ทำงศุลกำกรใหม่ภำยใต้ Union Customs Code (UCC) ซึ่งก่อให้เกิดข้อท้ำทำยบำงประกำรต่อ
ผู้ประกอบกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส ำหรับผู้ส่งออกสินค้ำไปยังสหภำพยุโรป  

รำยชื่อบทควำมในจดหมำยข่ำวฉบับนี้ มีดังนี้ 

- Customs-Business ควำมสัมพันธ์แบบ partnership ที่ยั่งยืน 
- Voluntary Compliance Framework สร้ำงเสริมควำมสมัครใจในกำรปฏบัติตำมกฎหมำย 
- Draft AEO Validation Guide 
- ICC เสนอข้อแนะน ำเกี่ยวกับ AEO เพ่ือกำรค้ำที่คล่องตัว 
- Union Customs Code กับกำรเปลี่ยนแปลงของ AEO 
- กฎระเบียบว่ำด้วยตัวแทนออกของในประเทศอินเดีย 
- ข่ำวกิจกรรมส ำนักงำน 

๑.๕ ฉบับประจ ำเดือนสิงหำคม ๒๕๕๙ น ำเสนอกฎเกณฑ์ทำงศุลกำกรเกี่ยวกับกำรซื้อขำยสินค้ำผ่ำน
อินเตอร์เน็ต (e-commerce)  เพ่ือสร้ำงควำมกระจ่ำงต่อประชำชนเกี่ยวกับกำรช ำระภำษีส ำหรับสินค้ำที่น ำเข้ำซึ่ง
มักมีข้อร้องเรียนเข้ำมำอย่ำงเสมอ โดยจดหมำยข่ำวฉบับนี้น ำเสนอมำตรฐำนสำกลของ WCO ในกำรจัดเก็บภำษี
บนพ้ืนฐำนของหลัก de minimis value รวมทั้งแนวปฏิบัติของประเทศเกำหลีใต้ ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ และ
สหรัฐอเมริกำ ซึ่งต่ำงหลักดังกล่ำวไปปฏิบัติในกฎหมำยภำยในของตนรวมทั้งประเทศไทย  



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๓๒ 

 

รำยชื่อบทควำมในจดหมำยข่ำวฉบับนี้ ได้แก่ 

- E-COMMERCE กับข้อท้ำทำยในกำรจัดเก็บภำษี 
- ยุทธศำสตร์ของศุลกำกรเกำหลีในกำรส่งเสริม E-COMMERCE 
- ท ำควำมรู้จักกับกฎระเบียบศุลกำกรเกี่ยวกับ E-COMMERCE ในประเทศ
ฟินแลนด์ 
- ระบบกำรจัดเก็บภำษีจำกสินค้ำ E-COMMERCE ของศุลกำกรนิวซีแลนด์  
- ศุลกำกรสหรัฐอเมริกำกับสินค้ำ E-COMMERCE 
- ข่ำวกิจกรรมส ำนักงำน 

 

 ๑.๖ ฉบับประจ ำเดือนกันยำยน ๒๕๕๙ น ำเสนอบทควำมเกี่ยวกับ WTO Trade Facilitation 
Agreement (TFA) ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับภำรกิจหลักของศุลกำกรในกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ 
โดยจดหมำยข่ำวฉบับนี้ได้ปูพ้ืนควำมรู้เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำง TFA กับศุลกำกร หลักกำรส ำคัญ กำรใช้บังคับ 
สรุปสำระส ำคญัรำยมำตรำ และกำรก่อตั้งคณะกรรมกำรแห่งชำติด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ  

รำยชื่อบทควำมในจดหมำยฉบับนี้ ได้แก่ 

- ข้อตกลง TFA ของ WTO เกี่ยวข้องกับ WCO และศุลกำกรอย่ำงไร? 
- หลักกำรส ำคัญของ Trade Facilitation Agreement และกำรใช้บังคับ 
- TFA จะอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำได้อย่ำง? : สรุปสำระส ำคัญรำย
มำตรำของ TFA 
- คณะกรรมกำรแห่งชำติด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ 
- อันตรำยจำกสำรออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำทชนิดใหม่ (New Psychoactive 
Substances)  
- ข่ำวกิจกรรมส ำนักงำน 

๒. จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำกฎหมำย นโยบำย และมำตรกำรศุลกำกรในต่ำงประเทศ จ ำนวน 2 ฉบับ เพ่ือศึกษำ
อย่ำงละเอียดเป็นรำยเรื่องและน ำเสนอข้อแนะน ำต่ำงๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ประกอบกำร และผู้สนใจ 
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 ๒.๑ เขตประกอบกำรเสรี  (Free Trade Zone): กรณีศึกษำ
ผลกระทบของ FTZ ต่อเศรษฐกิจใน  ประเทศและกำรละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำ เขตประกอบกำรเสรีมีศักยภำพในกำรก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทำงตรง
และทำงอ้อมต่อประเทศเจ้ำบ้ำน แต่ในขณะเดียวกัน เขตประกอบกำรเสรีอำจ
กลำยเป็นแหล่งละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำและอำชญำกรรมข้ำมแดนซึ่งจะ
ส่งผลเสียต่อทั้งประเทศเจ้ำบ้ำนเองและประชำคมโลกในวงกว้ำง ดังนั้น 
รำยงำนกำรศึกษำนี้จึงได้ศึกษำผลกระทบของ FTZ ต่อเศรษฐกิจในประเทศ
อย่ำงละเอียด โดยเฉพำะประเด็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ พร้อมทั้ง
เสนอกำรวำงยุทธศำสตร์  ควำมเข้ำ ใจ และกำรจัดกำรที่ เหมำะสม 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 

 ๒.๒ Union Customs Code (UCC): กฎเกณฑ์ศุลกำกรใหม่ใน
ยุโรปและผลกระทบต่อผู้ประกอบกำร   ในเอเชีย Union Customs Code 
(UCC) เป็นประมวลระเบียบวิธีปฏิบัติศุลกำกรฉบับใหม่ของสหภำพยุโรป (EU) 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ที่ผ่ำนมำ และก ำลังน ำ EU เข้ำสู่
ยุค Digital Customs อย่ำงเต็มตัวตำมที่ WCO ได้ก ำหนดเป็นนโยบำยหลักใน
ปีนี้ และเป็นที่คำดว่ำ UCC จะมีบทบำทส ำคัญในกำรสร้ำงสหภำพศุลกำกรใน 
EU ให้มีกฎเกณฑ์ทำงศุลกำกรที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกันในแต่ละประเทศ
สมำชิก ดังนี้ รำยงำนกำรศึกษำฉบับนี้จึงน ำเสนอข้อเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญตำมที่ 
UCC ได้บัญญัติไว้ รวมทั้งสิ่งที่ผู้ประกอบกำรในเอเชียรวมทั้งในประเทศไทย
ควรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือท ำธุรกรรมกับผู้ประกอบกำรใน EU 

๓. ตอบข้อหำรือของกรมศุลกำกรโดยกำรค้นคว้ำกฎหมำยศุลกำกรของประเทศต่ำงๆ เพ่ือน ำมำพัฒนำ 
งำนศุลกำกรของไทย รวมทั้งเพ่ือกำรเสนอร่ำงกฎหมำยต่อคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

     ๓.๑ ระเบียบวิธีปฏิบัติส ำหรับกำรจัดกำรคลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทร้ำนค้ำปลอดอำกรในประเทศ 
ออสเตรเลีย เกำหลีใต้ สหรัฐอเมริกำ และสหภำพยุโรป เพ่ือน ำมำใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้ำงอิงในกำรร่ำงกฎหมำย
ควบคุมร้ำนค้ำปลอดอำกรที่อยู่นอกสนำมบิน เพรำะในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมำยควบคุมร้ำนค้ำ  
ปลอดอำกรประเภทดังกล่ำวโดยเฉพำะ จึงเกิดปัญหำในกำรควบคุมกำรสวมรอยสินค้ำปลอดอำกร 
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๓.๒ กฎหมำยตัวแทนออกของในประเทศสหรัฐอเมริกำ แคนำดำ จีน และอินเดีย เพ่ือน ำมำ
ประกอบกำรร่ำงกฎหมำยเสนอต่อคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เนื่องจำกกฎหมำยตัวแทนออกของของประเทศไทย  
ในปัจจุบันยังไม่สมบูรณ์แบบ โดยเฉพำะบทบัญญัติว่ำด้วยกำรออกใบอนุญำตและกำรลงโทษตัวแทนออกของ 

๔. ติดตำมควำมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศุลกำกรจำกทั่วโลกและน ำมำสรุปเสนอลงบนเว็บไซต์ของส ำนักงำน  
เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำงำนศุลกำกรของประเทศต่ำงๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ  
กำรพัฒนำงำนศุลกำกรของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมำตรฐำนโลก รวมทั้งสร้ำงควำมตื่นตัวต่อภำคธุรกิจและ
ประชำชนทั่วไปที่สนใจ โดยที่ผ่ำนมำ โครงกำร CPMU ได้น ำเสนอข่ำวครำวควำมเคลื่อนไหวตำมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑ นโยบำยกำรแก้ปัญหำกำรลักลอบค้ำสัตว์ป่ำและพืชป่ำของ WCO และ EU เพ่ือวิเครำะห์ 
ควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรแก้ปัญหำกำรลักลอบค้ำสัตว์ป่ำและพืชป่ำของ WCO และ EU และแนวโน้มของ
นโยบำยสำกลในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวจนถึงปัจจุบัน 

 ๔.๒ ศุลกำกรกับควำมม่ันคงของชำติ : มติปุนตำ คำนำ (Punta Cana Resolution) เพ่ือสร้ำง 
ควำมตระหนึกถึงบทบำทของศุลกำกรในกำรจัดกำรควำมมั่นคงในยุคปัจจุบันที่กำรก่อกำรร้ำยข้ำมแดนก ำลังเป็น
ภัยคุกคำมในระดับระหว่ำงประเทศ 

 ๔.๓ ประเทศสมำชิก East African Community (EAC) ติดตั้งระบบ IT เพื่อสนับสนุนโครงกำร 
AEO ในระดับภูมิภำค กำรพัฒนำระบบศุลกำกรร่วมกันของกลุ่มประเทศแอฟริกำตะวันออกเป็นตัวอย่ำงที่ดี 
ที่แสดงถึงควำมร่วมมือของหน่วยงำนศุลกำกรในระดับภูมิภำค และแสดงถึงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร AEO  
จำกระดับประเทศไปยังระดับภูมิภำคโดยใช้ระบบ IT ตำมที่องค์กำรศุลกำกรโลกได้พยำยำมสนับสนุนเสมอมำ
โดยเฉพำะในปีนี้ที่ได้ก ำหนดเป็นปี Digital Customs ทั้งนี้ กำรจัดกำรโครงกำร AEO ร่วมกันในระดับภูมิภำคจะยัง
ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำของผู้ประกอบกำรในภูมิภำคและกำรยอมรับ AEO ของกันและกัน จึงอำจเป็น
ประสบกำรณ์ท่ีดทีี่ประเทศสมำชิก ASEAN รวมทั้งประเทศไทยในกำรน ำมำเป็นแบบอย่ำงในกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงศุลกำกรในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันจะมีส่วนส ำคัญในกำรน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของ ASEAN 
Community ต่อไป 

 ๔.๔ ประเทศแถบอเมริกำใต้บรรลุข้อตกลงส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงไปรษณี ย์และศุลกำกร  
ควำมร่วมมือระหว่ำงศุลกำกรและไปรษณีย์ช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ของทั้งสองภำคส่วนได้มีโอกำสอภิปรำยปัญหำที่
เกี่ยวข้องกับทั้งสองฝ่ำยร่วมกัน ศึกษำวิธีแก้ปัญหำ และเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของกันและกัน ซึ่งศุลกำกรไทยและ
ไปรษณีย์ไทยอำจน ำมำเป็นแนวทำงเพ่ือควำมร่วมมือในอนำคตอันใกล้ ซึ่งมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรจัดกำร
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สินค้ำที่ซื้อขำยผ่ำนอินเทอร์เน็ตในโลกปัจจุบัน ทั้งในแง่กำรจัดเก็บภำษี กำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ และ
กำรปกป้องสังคม 

 ๔.๕ ผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำคอนเทนเนอร์ ณ ท่ำเรือรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้ำท ำ
สัญญำกับลูกค้ำเพื่อกำรปล่อยสินค้ำที่รวดเร็วขึ้น เป็นกรณีที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมพยำยำมของศุลกำกร
เนเธอร์แลนด์ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนกับภำคธุรกิจ ก่อเกิดเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติที่เป็นที่ ยอมรับ 
ของทั้ง ๒ ฝ่ำย และช่วยอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำโดยช่วยให้สินค้ำถูกปล่อยจำกคลังสินค้ำและจัดส่ง 
ด้วยควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยศุลกำกรไทยอำจใช้เป็นกรณีศึกษำเพ่ิมเติมในอนำคตเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและ  
กำรค้ำโลก 

 ๔.๖ โครงกำรน ำร่อง Smart and Secure Trade Lanes ระหว่ำงสหภำพยุโรปและเอเชีย โครงกำร 
Smart and Secure Trade Lanes (SSTL) เป็นโครงกำรน ำร่องระหว่ำงสหภำพยุโรปและเอเชียโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือทดสอบ supply chain จำกมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่งของโลกตำมมำตรฐำนและวิธีปฏิบัติใน WCO SAFE 
Framework of Standards  ประเทศไทยในฐำนะประเทศเพ่ือนบ้ำนของจีนและเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้ำ
ไปยังสหภำพยุโรปเป็นจ ำนวนมำกในแต่ละปี อำจพิจำรณำเข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องดังกล่ำว โดยจะมีประโยชน์ทั้งใน
แง่เป็นแรงผลักดันในกำรพัฒนำงำนศุลกำกรไทยให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลยิ่งขึ้น และในแง่ของกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรให้มีควำมพร้อมและศักยภำพในกำรแข่งขัน รวมทั้งได้ใช้สิทธิประโยชน์หลำยประกำรที่โครงกำร
ดังกล่ำวมอบให้อีกประกำรหนึ่งด้วย 

 ๔.๗ นิวซีแลนด์เตรียมเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์กำรน ำเข้ำทำงไปรษณีย์ โดยปรับ de minimis value  
ให้มีค่ำต่ ำลงเพ่ือกำรจัดเก็บภำษีที่เพ่ิมขึ้นด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งนี้ เพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมใน 
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำส ำหรับผู้ค้ำปลีกในประเทศต้องช ำระทั้งภำษีศุลกำกรและภำษีมูลค่ำเพ่ิมส ำหรับกำรน ำเข้ำ
สินค้ำเป็นจ ำนวนมำก โดยประเทศไทยอำจใช้เป็นกรณีศึกษำเพ่ือปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ศุลกำกรส ำหรับกำรน ำเข้ำ  
ทำงไปรษณีย์เพ่ือจัดหำรำยได้เข้ำรัฐเพ่ิมเติมและสร้ำงเสริมกำรแข่งขันทำงกำรที่เป็นธรรม 
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๕. จัดท ำตำรำงเปรียบเทียบพิธีกำรศุลกำกรส ำหรับผู้โดยสำรและกำรน ำเข้ำทำงไปรษณีย์ของประเทศไทย 
ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร เนเธอร์แลนด์ และสวิสเซอร์แลนด์  
เพ่ือแสดงให้ว่ำ พิธีกำรศุลกำกรส ำหรับผู้โดยสำรและกำรน ำเข้ำทำงไปรษณีย์ของประเทศไทยสอดคล้องกับ 
แนวปฏิบัติของประเทศต่ำงๆ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ในฐำนะข้อมูลเบื้องต้นส ำหรับผู้สนใจที่จะท่องเที่ยวไปยัง
ประเทศดังกล่ำว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๓๗ 

 

๖. รวบรวม WCO Tools ของแต่ละ Package และจัดท ำ Mind Map น ำเสนอควำมเกี่ยวโยงของเครื่องมือ
หลักในแต่ละ ๔ เสำหลักของ WCO เพ่ือใช้ในกำรอ้ำงอิงถึงควำมสัมพันธ์ของเครื่องมือต่ำงๆ ของ WCO  
ได้อย่ำงรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผนกำรพัฒนำงำนศุลกำกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗. แปลเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบกำรเสนอโครงกำรต่อกรมศุลกำกรและวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ดังนี้ 
๗.๑ Licence for WCO e-Learning Modules Translation และ Decision of the Council No. 

331: Settlement of Disputes เพ่ือประกอบกำรเสนอโครงกำรแปลโปรแกรม e-Learning ของ WCO  
เป็นภำษำไทย 

๗ . ๒  Guidelines for Strengthening Cooperation and the Exchange of Information 
between Customs and Tax Authorities at the National Level เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำระบบ 
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงศุลกำกรและสรรพำกร 

๗.๓ WCO Council Decision No. 345 เพ่ือใช้อ้ำงอิงประกอบกำรชี้แจงงบประมำณเกี่ยวกับวิธี 
กำรค ำนวณค่ำบ ำรุงสมำชิกองค์กำรศุลกำกรโลกประจ ำปีงบประมำณ 

๗.๔ บทสัมภำษณ์อธิบดีกรมศุลกำกรเรื่องภำรกิจของศุลกำกรในกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ  
โดยแปลเป็นภำษำอังกฤษเพ่ือเผยแพร่นโยบำยของศุลกำกรไทยในแวดวงศุลกำกรต่ำงชำติ 

 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๓๘ 

 

๘. จัดท ำค ำแปลมติปุนตำ คำนำ (Punta Cana Resolution) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมของ
ส ำนักงำนฯ 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนศลุกำกรกับองค์กำรศุลกำกรโลก
และศลุกำกรของประเทศตำ่งๆ 

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ อธิบดีกรมศุลกำกรได้ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ และ
มอบนโยบำย ในโอกำสที่เดินทำงเยือนกรุงบรัสเซลส์เพ่ือเข้ำร่วมกำรประชุม High Level Study Visit to Europe 
of ASEAN Customs Directors General จัดโดย ARISE ร่วมกับ EU TAXUD 

ในกำรนี้ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้ำภำพเลี้ยงรับรองอำหำรค่ ำแก่คณะอธิบดีกรม
ศุลกำกร โดยส ำนักงำนฯ ได้เรียนเชิญเอกอัครรำชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์/หัวหน้ำคณะผู้แทนไทยประจ ำสหภำพยุโรป 
เลขำธิกำรใหญ่องค์กำรศุลกำกรโลก ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่จำกองค์กำรศุลกำกรโลก รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่จำก  
กรมศุลกำกรที่เข้ำประชุมองค์กำรศุลกำกรโลก ร่วมงำนเลี้ยงรับรองอำหำรค่ ำด้วยเพ่ือกระชับควำมสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ำงองค์กำรศุลกำกรโลกและกรมศุลกำกรไทย 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้ำเยี่ยมคำรวะและ 
หำรือข้อรำชกำรกับ Mr. Mujica Serjio (Deputy Secretary General WCO) เกี่ยวกับโครงกำรควำมร่วมมือ
ศุลกำกรต่ำงๆ ของ WCO โดยมี Mr. Robert White (Cargo Targeting System Program Manager) เข้ำร่วม
หำรือด้วย 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ นำยจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอำเซียน กระทรวงกำรต่ำงประเทศ และคณะฯ  
เข้ำรับฟังกำรบรรยำยสรุปเรื่อง Container Control Program (CCP) และ Global Shield Program ของ WCO 
และ UNODC ณ องค์กำรศุลกำกรโลก กรุงบรัสเซลส์ โดยมี Mr. Leigh Winchell (Deputy Director Enforcement 
Sub-Directorate) กล่ำวต้อนรับคณะฯ Ms. Varduhi Tovmasyan (Global Shield Program Officer) และ Mr 
Norbert Steilen (WCO CCPMangager) เป็นผู้บรรยำยสรุป 

ในกำรนี้  เ จ้ ำหน้ ำที่ ส ำ นั ก ง ำนที่ ป รึ กษ ำกำ รศุ ล ก ำกร  ณ  กรุ งบรั ส เ ซลส์  และ เ จ้ ำหน้ ำที่  UNODC  
เข้ำร่วมฟังบรรยำยสรุปด้วย 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้น ำท่ำนเอกอัครรำชทูต/
หัวหน้ำคณะผู้แทนไทยประจ ำสหภำพยุโรป (นำงบุษยำ มำทแล็ง) และคณะกรรมกำรบริหำรทีมประเทศไทยประจ ำ
สถำน เอก อัคร ร ำชทู ต ไทย  ณ  กรุ งบรั ส เ ซลส์  เ ข้ ำ เ ยี่ ย มคำ รว ะ เล ขำธิ ก ำ ร อ งค์ ก ำ ร ศุ ล กำก ร โ ลก  
(World Customs Organization) Mr. Kunio Mikuriya และรับฟังบรรยำยสรุปกำรด ำเนินงำนขององค์กำร
ศุลกำกรโลกในประเด็นส ำคัญที่เกี่ยวกับกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ กำรป้องกันและปรำบปรำม  
กำรจัดเก็บรำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ เป็นต้น 

 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๕๙ ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมกับศุลกำกรเนเธอร์แลนด์เป็น
เจ้ำภำพจัดกำรดูงำนด้ำนกำรควบคุมทำงศุลกำกร Air Cargo Security ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ Schiphol 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีนำยอิทธิพร บุญประคอง เอกอัครรำชทูต ณ กรุงเฮก คณะของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ นำยสรศักดิ์ มีนะโตรี และคณะข้ำรำชกำรไทยจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
ภำยใต้สถำนเอกอัครรำชทูตไทย ณ กรุงเฮกและกรุงบรัสเซลส์เข้ำร่วม  ณ ส ำนักงำนศุลกำกรประจ ำท่ำอำกำศยำน
นำนำชำติ Schiphol นำย Mr. Jan Kamp หัวหน้ำประจ ำส ำนักงำนและคณะผู้แทนศุลกำกรจำกเนเธอร์แลนด์ 
ต้อนรับและพำเข้ำชมศึกษำดูงำน 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๕๙ ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ส ำนักงำนพำณิชย์ในต่ำงประเทศ 
และสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้ำร่วมหำรือกับสหภำพกำรขนส่งทำงบกระหว่ำงประเทศ 
(International Road Transport Union: IRU) โดยมี Mr. Daniel Kern ผู้แทน IRU ประจ ำสหภำพยุโรปแนะน ำ
อนุสัญญำขององค์กำรสหประชำชำติ ๒ ฉบับ ได้แก่ 

๑. อนุสัญญำศุลกำกรว่ำด้วยกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศด้วย TIR Carnet (1975 Customs Convention on 
the International Transport of Goods Under Cover of TIR Carnets) และ 

๒.อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรท ำให้กำรควบคุมสินค้ำที่ชำยแดนเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน (1982 
International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods) 

ทั้งนี้ TIR Carnet เป็นเอกสำรที่ได้รับกำรยอมรับในทำงระหว่ำงประเทศส ำหรับกำรขนส่งสินค้ำข้ำมแดนทำงบก ท ำ
ให้กำรขนส่งสินค้ำท ำได้รวดเร็วขึ้นและคำดกำรณ์ได้ รวมทั้งช่วยให้กำรควบคุมชำยแดนมีควำมโปร่งใส นอกจำกนี้ 
กำรจัดกำรชำยแดนตำมอนุสัญญำปี 1982 จะช่วยส่งเสริมกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรข้ำมแดน เพ่ิมกำรจัดเก็บ
รำยได้เข้ำภำครัฐ และท ำให้กำรควบคุมชำยแดนมีควำมปลอดภัยและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๔๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่ำงวันที่ ๑๐-๑๗ กรกฎำคม ๒๕๕๙ นำยกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกำกร นำยชุติวัฒน์ วรรธนผล รองอธิบดี 
กรมศุลกำกรและคณะ ได้เดินทำงมำประชุม  Policy Commission ครั้งที่ ๗๕ และ Council Sessions ครั้งที่ 
๑๒๗/๑๒๘ ณ ส ำนักงำนเลขำธิกำรองค์กำรศุลกำกรโลก (WCO) กรุงบรัสเซลส์ โดยกำรประชุม  Policy 
Commission มีเรื่องส ำคัญ ได้แก่ Protection of Cultural Heritage, Revenue Package, Publications Policy, 
Use of Organizations Reserves และ  Governance  
 
นอกจ ำกนี้  ใ น ก ำ รป ระชุ ม  Council Sessions ไ ด้ มี ก ำ รป รึ ก ษ ำ ห ำ รื อ เ กี่ ย ว กั บ  SAFE Framework of 
Standard มำตรกำรต่ำงๆ ใน Package ทั้ง ๔ ของ WCO ควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงศุลกำกรและต ำรวจ 
ควำมร่วมมือระหว่ำงศุลกำกรและหน่วยงำนภำษีอ่ืนๆ เช่น สรรพำกร สรรพสำมิต รวมทั้งปัญหำทำงเทคนิคในกำร
จัดจ ำแนกประเภทสินค้ำ ถิ่นก ำเนิดสินค้ำ และกำรประเมินรำคำศุลกำกร ในกำรนี้ ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร 
ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดบุฟเฟต์อำหำรไทยร่วมกับอำหำรกลำงวันที่จัดต้อนรับโดย WCO เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมด้ำน
อำหำรของประเทศไทยและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวประเทศไทย 
 
ในโอกำสนี ้ส ำนกังำนฯ ได้จดัเลีย้งต้อนรับรองอธิบดีกรมศลุกำกรและคณะ โดยได้เรียนเชิญหวัหน้ำส ำนกังำน
ประจ ำสถำนเอกอคัรรำชทตูไทย ณ กรุงบรัสเซลส์มำรับประทำนอำหำรค ่ำร่วมกนั ณ ส ำนกังำนฯ 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๕๙ ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ได้เชิญผู้ช่วยทูตศุลกำกรประจ ำ 
สถำนเอกอัครรำชทูตมำเลเซีย ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้ำร่วมหำรือเรื่องควำมร่วมมือระหว่ำง  Customs Attache  
ของประเทศสมำชิกอำเซียนที่ประจ ำอยู่ ณ กรุงบรัสเซลส์   



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๕๙ ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เชิญเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรฟินแลนด์
และมำเลเซีย (customs attaché) ประจ ำกรุงบรัสเซลส์ เข้ำร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวัน (Working Lunch) 
เพ่ือหำรือควำมร่วมมือด้ำนศุลกำกร โดยส ำนักงำนฯ จะน ำคณะผู้แทนกรมศุลกำกรร่วมกับผู้ช่วยทู ตฝ่ำยศุลกำกร
มำเลเซีย ณ กรุงบรัสเซลส์ ศึกษำดูงำนด้ำนศุลกำกรเรื่อง Border Queue Management  ณ Border Crossing 
Point (BCP) ระหว่ำงฟินแลนด์และรัสเซีย รวมทั้งระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเครื่อง x-ray ณ วันที่ ๒๓ 
กันยำยน ๒๕๕๙ ภำยหลังจำกเสร็จสิ้นกำรประชุม WCO Non-Intrusive Inspection (NII) ระหว่ำงวันที่ ๒๑-๒๒ 
กันยำยน ๒๕๕๙ 

 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่ำงวันที่ ๒๑-๒๒ กันยำยน ๒๕๕๙ ส ำนักงำนฯ ได้มอบหมำยให้นำยภิสรรค์รัฐ นิลพันธ์ เลขำนุกำรเอก (ฝ่ำยศุลกำกร) เข้ำร่วม
กำรประชุม WCO Technical Experts Group on Non-Intrusive Inspection (NII) ครั้งที่ 1 ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศ
รัสเซีย โดยภำยหลังจำกเสร็จสิ้นกำรประชุม ได้น ำคณะผู้แทนกรมศุลกำกรจำกประเทศมำเลเซีย ศึกษำดูงำนด้ำนศุลกำกร ณ 
Vaalimaa-Torfjanovka Border Crossing Point (BCP) ระหว่ำงฟินแลนด์และรัสเซีย ณ วันที่  ๒๓ กันยำยน ๒๕๕๙ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 

๑. รับฟังกำรบรรยำยสรุปสถำนกำรณ์และกำรปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีและกำรควบคุมทำงศุลกำกร กำรขนส่งข้ำมแดน รวมถึงกำร
บริหำรจัดกำรทำงศุลกำกร ณ จุดพรมแดนของทั้งสองประเทศ 

๒. ศึกษำระบบ Border Queue Management ซึ่งเป็นโครงกำรที่บรรเทำควำมแออัดที่เกิดจำกรถบรรทุกสินค้ำที่รอข้ำมแดน
ระหว่ำงสองประเทศ 

๓. สังเกตกำรณ์กำรใช้ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเครื่อง x-ray (non-intrusive detection equipment) บริเวณจุด
พรมแดน 

๔. ศึกษำกำรบริหำรจัดกำรชำยแดนร่วมกันระหว่ำง Border Guard และหน่วยงำนศุลกำกร 

กำรศึกษำดูงำนครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกรมศุลกำกรและสำมำรถน ำแนวคิดเรื่อง Border Queue Management และกำรบริหำร
จัดกำรชำยแดนร่วมกันระหว่ำงศุลกำกรฟินแลนด์และศุลกำกรรัสเซียที่เป็นมำตรฐำนสำกลไปปรับใช้กับกำรท ำงำนของกรมศุลกำกร
ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำข้ำมแดนและกำรควบคุมชำยแดนต่อไปได้ในอนำคต 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมร่วมกับทีมประเทศไทย 

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๕๙ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ กรุงเฮกได้เชิญส ำนักงำนที่ปรึกษำ 
กำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะกรรมกำรบริหำรทีมประเทศไทยของสถำนเอกอัครรำชทูตไทย ณ  
กรุงบรัสเซลส์ ร่วมชมคูหำประเทศไทยของกรมกำรส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศและผู้ประกอบกำรไทยใน  
ง ำนแสด งสิ น ค้ ำ  Seafood Expo Global 2016  ณ  Brussels Exhibition Center กรุ ง บ รั ส เ ซ ลส์  โ ด ยมี 
นำงบุษยำ มำทแล็ง เอกอัครรำชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และนำยอิทธิพร บุญประคอง เอกอัครรำชทูต ณ กรุงเฮก  
น ำเดินชมภำยในงำน 

ง ำน  Seafood Expo Global (SEG) หรื อชื่ อ เ ดิ ม ว่ ำ  European Seafood Exposition/Seafood Processing 
Europe เป็นงำนแสดงสินค้ำอุตสำหกรรมประมงท่ีใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผู้ซื้อ ผู้ขำย สื่อมวลชน และผู้เชี่ยวชำญด้ำน
อำหำรทะเลมำกกว่ำ ๒๖,๐๐๐ คน จำกกว่ำ ๑๔๐ ประเทศทั่วโลกเข้ำเยี่ยมชมเพ่ือติดต่อทำงธุรกิจ เสำะหำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสร้ำงเครือข่ำยในแวดวงอุตสำหกรรม 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๕๙ นำยไกรวี ศิริกุล เอกอัครรำชทูต ณ กรุงลิสบอน สำธำรณรัฐโปรตุเกส ได้เชิญ 
นำยรังสฤษฎ์ พัฒนทอง อัครรำชทูต ฝ่ำยศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร  
ทีมประเทศไทยของสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงลิสบอน ณ ท ำเนียบเอกอัครรำชทูต 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๕๙ นำยอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครรำชทูต ณ กรุงเวียนนำ สำธำรณรัฐออสเตรีย ได้
เชิญนำยรังสฤษฎ์ พัฒนทอง อัครรำชทูต (ฝ่ำยศุลกำกร) ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทีม
ประเทศไทย (เต็มคณะ) ณ สถำนเอกอัครรำชทูตประจ ำกรุงเวียนนำ 

ในกำรนี้ สถำนเอกอัครรำชทูตประจ ำกรุงเวียนนำได้น ำเสนอกิจกรรมที่ช่วงที่ผ่ำนมำ เช่น กำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยรัฐบำล กิจกรรมด้ำนทวิภำคีและพหุภำคี และสรุปภำพรวมเศรษฐกิจของยูโรโซนและสหภำพยุโรป จำกนั้น
ได้พิจำรณำหำรือกับทีมประเทศไทยเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกรรมบูรณำกำรในปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ รวมทั้งเรื่องที่
ส ำนักงำนต่ำงๆ หยิบยกขึ้นหำรือ โดยส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ได้หยิบยกบทบำทหลักของ
ผู้แทนไทยในองค์กำรศุลกำกรโลก (WCO) มำน ำเสนอและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับคณะกรรมกำรบริหำรทีม
ประเทศไทย และในช่วงค่ ำของวันเดียวกัน มีกำรจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยโดยคณะนำฏศิลป์และหุ่นละครเล็กโจ
หลุยส์ ภำยใต้โครงกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่ำงประเทศแบบบูรณำกำร 

ทั้งนี้ ตัวเลข GDP ไตรมำส ๑/๕๙ ของกลุ่มยูโรโซนและกลุ่มสหภำพยุโรปทั้งหมดขยำยตัวเพ่ิมขึ้นเท่ำกันที่ร้อยละ 
๐.๕ เป็นกำรขยำยตัวที่ค่อนข้ำงดีเมื่อเทียบกับไตรมำสที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี้ สมำชิกที่มีขนำดเศรษฐกิจใหญ่มี  
กำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้นเช่นกัน เช่น เยอรมนี (ร้อยละ ๐.๗ จำก ๐.๓) ฝรั่งเศส (ร้อยละ ๐.๕ จำก ๐.๓) ส่วนสเปนคงที่ที่
ร้อยละ ๐.๘ ติดต่อกันมำ ๓ ไตรมำสแล้ว 

 

นอกจำกนี้ กระแสกำรลำออกจำกสมำชิกภำพสหภำพยุโรปของสหรำชอำณำจักร (Brexit) ก ำลังเข้มข้นขึ้นเนื่องจำก
ใกล้วันลงประชำมติกำรออกจำกสมำชิกภำพในวันที่ 23 มิถุนำยน ศกนี้ ฝ่ำยที่สนับสนุนให้อยู่ เช่น สหรัฐอเมริกำ 
เยอรมันน ีฝรั่งเศส IMF และสถำบันกำรเงินชั้นน ำของโลก ได้ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบเชิงลบด้ำนเศรษฐกิจที่จะมีผลต่อ



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ส ำนักงำนที่ปรึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโลโนยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เชิญส ำนักงำน 
ที่ ป รึ ก ษ ำ ก ำ ร ศุ ล ก ำ ก ร  ณ  ก รุ ง บ รั ส เ ซ ล ส์  แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ที ม ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ข อ ง  
สถำนเอกอัครรำชทูตไทยประจ ำกรุงบรัสเซลส์เข้ำร่วมกำรศึกษำดูงำนที่บริษัท INVE Technologies NV ด้ำนกำร
เพำะเลี้ยงประมง (aquaculture) ณ เมือง Dendermonde โดยมีผู้แทนจำกคณะกรรมำธิกำรสหภำพยุโรปแผนก
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเข้ำร่วมกำรศึกษำดูงำนด้วย 

บริษัท INVE Technologies NV เป็นบริษัทแนวหน้ำในกำรค้นคว้ำวิจัยด้ำนกำรเพำะเลี้ยงประมงเพ่ือส่งเสริมควำม
มั่นคงทำงด้ำนอำหำรของโลก และเป็นบริษัทแรกที่ได้คิดค้นอำหำรส ำหรับเลี้ยงตัวอ่อนของกุ้งในรูปของแพลงก์ตอน
ทีเรียกว่ำ Artemia รวมทั้งมีฐำนกำรผลิตขนำดใหญ่ในประเทศไทยที่จังหวัดชลบุรี  โดยมีพนักงำนประจ ำกว่ำ ๕๐๐ 
คน 

ในระหว่ำงกำรศึกษำดูงำน ได้มีกำรประชุมหำรือกับคณะผู้บริหำรของบริษัท INVE เรื่องปัญหำกำรจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพ่ือกำรน ำเข้ำและส่งออกในประเทศไทย รวมทั้งควำมเป็นไปได้ในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำน
กำรศึกษำทำงด้ำนกำรเพำะเลี้ยงประมงระหว่ำงประเทศไทยและประเทศเบลเยี่ยมต่อไป 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๕๙ ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้ำร่วมพิธีท ำบุญถวำยเป็น  
พระรำชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเนื่องใน
โอกำสมหำมงคลเสด็จเถลิงถวัลยรำชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙ ณ Centre Culturel et de Conges 
de Woluwe Saint Pierre  ซึ่งจัดโดยสถำนเอกอัครรำชทูตไทยประจ ำกรุงบรัสเซลส์ โดยมีประชำชนชำวไทยที่
พ ำนักในประเทศเบลเยี่ยมได้เดินทำงเข้ำร่วมพิธีตำมค ำเชิญของสถำนเอกอัครรำชทูตฯ 

ภำยในงำน นำงบุษยำ มำทแล็ง เอกอัครรำชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธำนในพิธี และ ฯพณฯ นำยกิตติ  
วะสีนนท์ สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและกรรมกำรมูลนิธิมั่นพัฒนำ  

(อดีตเอกอัครรำชทูต ณ กรุงลอนดอน) กล่ำวบรรยำยเรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง หลังจำกนั้น เอกอัครรำชทูตฯ 
หัวหน้ำส ำนักงำน ข้ำรำชกำรทีมประเทศไทยประจ ำกรุงบรัสเซลส์พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนไทย ร่วมกันถวำยจตุปัจจัย
ไทยธรรมแด่พระสงฆ์และรับประทำนอำหำรร่วมกัน 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้ำร่วมพิธีถวำยพระรำชกุศลและถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จ  
พระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฏรำชกุมำร เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ วันพุธที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๕๙ ณ 
สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๗ สิงหำคม 2559 ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้ำร่วมงำนเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๗ รอบ  
๑๒ สิงหำคม ๒๕๕๙ ณ วัดไทยธรรมำรำม เบลเยียม โดยมีนำงบุษยำ มำทแล็ง เอกอัครรำชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 
เป็นประธำนจัด ภำยในงำน มีกิจกรรมประกอบด้วยกำรกล่ำวรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวำยพระพรชัยมงคลโดย
ประธำนในพิธี กำรสวดเจริญชัยมงคลคำถำ ถวำยพระพรแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ โดย
พระสงฆ์ ๗ รูปจำกวัดไทยธรรมำรำม เบลเยียม วัดพุทธำรำม เบลเยียม วัดธัมมปทีป เบลเยียม และ 
วัดพระธรรมกำยเบเนลักซ์ จำกนั้น ได้มีกำรถวำยจตุปัจจัยไทยธรรม กำรท ำบุญตักบำตรและกำรถวำยภัตตำหำรเพล
แด่พระสงฆ์เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล โดยมีข้ำรำชกำรของสถำนเอกอัครรำชทูตและส ำนักงำนต่ำงๆ พร้อม
ครอบครัว เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นชำวไทย ตลอดจนชุมชนไทยในเบลเยียมเข้ำร่วมงำนกว่ำ ๑๐๐ คน 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๕๙ นำยรังสฤษฎ์ พัฒนทอง อัครรำชทูต (ฝ่ำยศุลกำกร) ประจ ำส ำนักงำนที่ปรึกษำ 
กำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมกับข้ำรำชกำรของส ำนักงำนฯ เข้ำร่วมแสดงควำมยินดีแด่เอกอัครรำชทูต ณ 
กรุงบรัสเซลส์ (นำงบุษยำ มำทแล็ง) พร้อมกันกับทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ เนื่องในโอกำสที่คณะรัฐมนตรีมี
ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง โ ย ก ย้ ำ ย ใ ห้ ด ำ ร ง ต ำ แ ห น่ ง ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ก ำ ร ต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ แ ท น น ำ ย อภิ ช ำ ติ   
ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงฯ คนปัจจุบันที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ โดยค ำสั่งแต่งตั้ง
ดังกล่ำวจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่ำงวันที่ ๓-๖ กันยำยน 2559 ส ำนักงำนฯ น ำโดยนำยรังสฤษฎ์  พัฒนทอง อัครรำชทูต(ฝ่ำยศุลกำกร) เข้ำร่วม
ประชุมทีมประเทศไทยกลุ่มนอร์ดิก /บอลติก(ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และเดนมำร์ก) ณ กรุงเรคยำวิก ประเทศ
ไอซ์แลนด์ เพ่ือปรึกษำหำรือและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน รวมทั้งประสำน
แผนงำนโครงกำรและกิจกรรมให้กำรด ำเนินงำนในภำพรวมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๔ กันยำยน ๒๕๕๙ ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร. ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เรียนเชิญเลขำธิกำรองค์กำร
ศุลกำกรโลก (Mr.Mikuriya Kunio) เจ้ำหน้ำที่องค์กำรศุลกำกรโลก และผู้ช่วยทูตฝ่ำยศุลกำกร (customs attache) 
เข้ำร่วมงำนเทศกำลไทย Essence of Thailand ครั้งที่ ๑๑ จัดโดยสถำนเอกอัครรำชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ณ 
Place Dumon, Stockel โอกำสนี้เอกอัครรำชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (นำงบุษยำ มำทแล็ง) ได้ร่วมต้อนรับและถ่ำยรูป
กับแขกของส ำนักงำนฯ ด้วย 

นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนฯ ได้ร่วมกับทีมประเทศไทยจ ำหน่ำยสินค้ำเพ่ือกำรกุศล โดยรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
จะน ำไปบริจำคให้แก่มูลนิธีวัดพระบำทน้ ำพุต่อไป 



  รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ ๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๕๙ นำยสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครรำชทูต ณ กรุงปำรีส สำธำรณรัฐฝรั่งเศส ได้เชิญ
นำยรังสฤษฎ์ พัฒนทอง อัครรำชทูต (ฝ่ำยศุลกำกร) ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ประจ ำสถำนเอกอัครรำชทูต ณ 
กรุงบรัสเซลส์ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทีมประเทศไทยของสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงปำรีส 



  

Credit: welovesolo 
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