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สวััสดีีครัับ ท่่านผู้้�อ่่าน 

     เน่ื่�องด้้วยระบอบการค้้าเสรีทีี่�ที่ำาให้้ตลาด้ การค้้า และการขนื่ส่งระห้ว่างประเที่ศ             
มีีค้วามีเกี�ยวพัันื่กันื่ ประเที่ศต่าง ๆ ทัี่�วโลกจึึงได้้ตระห้นัื่กถึึงค้วามีจึำาเป็นื่ของการรวมีกล่่มี     
ที่างเศรษฐกิจึระห้ว่างประเที่ศ (Economic Integration) เพ่ั�อขยายผลประโยชน์ื่ที่างการค้้า 
การลงท่ี่นื่ และอำานื่าจึการต่อรองที่างการค้้าของตนื่เองมีาเป็นื่ระยะเวลานื่านื่แล้ว ทัี่�งนีื่�         
การรวมีกล่่มีที่างเศรษฐกิจึนัื่�นื่มีีอย่่ห้ลายประเภที่ ซึึ่�งแตกต่างกันื่ทีี่�ระดั้บค้วามีลึกซึึ่�งและขอบเขต
ของค้วามีร่วมีม่ีอ โด้ยการรวมีกล่่มีในื่ระดั้บส่งอาจึมีีการสร้างค้วามีร่วมีม่ีอทีี่�ค้รอบค้ล่มีมิีติอ่�นื่ 
นื่อกเห้น่ื่อจึากด้้านื่เศรษฐกิจึ ไปถึึงด้้านื่สังค้มี การเม่ีอง การที่ห้าร และการระห้ว่างประเที่ศ 
โด้ยสห้ภาพัศ่ลกากร (Customs Union) ถ่ึอเป็นื่การรวมีกล่่มีที่างเศรษฐกิจึระห้ว่างประเที่ศ
ร่ปแบบห้นึื่�ง

 สห้ภาพัศ่ลกากรค่้อ การรวมีเขตศ่ลกากรตั�งแต่ 2 เขตขึ�นื่ไปให้้เป็นื่เขตศ่ลกากรเดี้ยว 
โด้ยในื่เขตศ่ลกากรนีื่�มีีการยกเลิกภาษีศ่ลกากรและข้อจึำากัด้ที่างการค้้าสำาห้รับสินื่ค้้าทีี่�ค้้าขาย
ระห้ว่างประเที่ศสมีาชิก และต้องใช้ระบบอัตราภาษีศ่ลกากรและข้อจึำากัด้ที่างการค้้าร่วมีกันื่
สำาห้รับสินื่ค้้าทีี่�มีาจึากเขตศ่ลกากรนื่อกกล่่มี โด้ยในื่ปัจึจ่ึบันื่มีีสห้ภาพัศ่ลกากรทีี่�สำาคั้ญ      
ห้ลายแห่้ง  ได้้แก่ สห้ภาพัศ่ลกากรของตลาด้ร่วมีอเมีริกาใต้ตอนื่ล่าง (Mercosur)       
สห้ภาพัศ่ลกากรของสห้ภาพัเศรษฐกิจึย่เรเซีึ่ย (EAEU) และ สห้ภาพัศ่ลกากรทีี่�จึด้ห้มีายข่าว 
CPMU News ฉบับนีื่�จึะลงรายละเอียด้ ค่้อ สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรป (European Customs Union)

 ในื่จึด้ห้มีายข่าวฉบับนีื่� ท่ี่านื่ผ้่อ่านื่จึะได้้รับค้วามีร้่เกี�ยวกับข้อแนื่ะนื่ำาในื่การปฏิิร่ป
สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปจึากรายงานื่ของค้ณะทีี่�ปรึกษาพิัเศษ (Wise Persons Group: WPG) 
เพ่ั�อรับม่ีอกับค้วามีท้ี่าที่ายให้ม่ีทีี่�สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปกำาลังเผชิญ อันื่เน่ื่�องมีาจึาก              
ค้วามีเปลี�ยนื่แปลงของระบบการค้้าโลก วิกฤติโรค้ระบาด้ วิกฤติด้้านื่ภ่มิีรัฐศาสตร์และ         
ภัยสงค้รามี โด้ยค้ณะผ้่จัึด้ที่ำาขอนื่ำาเสนื่อพััฒนื่าการศ่ลกากรและระบบการที่ำางานื่ของ      
สห้ภาพัศ่ลกากรในื่ปัจึจ่ึบันื่เป็นื่อันื่ดั้บแรกเพ่ั�อให้้ท่ี่านื่ผ้่อ่านื่ที่ำาค้วามีค้วามีเข้าใจึได้้ง่ายขึ�นื่     
ก่อนื่ทีี่�จึะลงรายละเอียด้ในื่ 10 ข้อเสนื่อการปฏิิร่ปจึาก WPG และสร่ปด้้วยบที่วิเค้ราะห์้     
ค้วามีเป็นื่ไปได้้ของ 10 ข้อเสนื่อดั้งกล่าว

   
                                                  นิติิ วิัท่ยาเต็ิม
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พััฒนาการแลื่ะการที่ำางานข่องพััฒนาการแลื่ะการที่ำางานข่อง
สำหภาพัศุุลื่กากรยุโรปในปัจัจัุบันสำหภาพัศุุลื่กากรยุโรปในปัจัจัุบัน  

   
   สหภาพศุุลกากรัยุโรัป (European Union Customs 

Union: EUCU)1  ถ่ึอเป็นื่ห้นึื่�งในื่ค้วามีสำาเร็จึทีี่�สำาคั้ญของ     
การบ่รณาการสห้ภาพัย่โรป (EU) ตั�งแต่ช่วงเริ�มีแรก เน่ื่�องจึาก
เป็นื่กลไกทีี่�ที่ำาให้้ท่ี่กประเที่ศสมีาชิก ใช้อัตราภาษีศ่ลกากร
เดี้ยวกันื่สำาห้รับสินื่ค้้านื่ำาเข้าจึากนื่อกเขต EU และยกเว้นื่    
ภาษีศ่ลกากรสำาห้รับสินื่ค้้าภายในื่ประเที่ศสมีาชิกเอง ทัี่�งยัง
กำาห้นื่ด้กฎเกณฑ์์ร่วมีในื่การค้วบค่้มีสินื่ค้้าเข้า สินื่ค้้าออก และ
สินื่ค้้าทีี่�มีีเส้นื่ที่างขนื่ส่งผ่านื่สห้ภาพัย่โรป ในื่ขณะเดี้ยวกันื่ก็ได้้มีี
การยกเลิกกฎการค้วบค่้มีสินื่ค้้าสำาห้รับสินื่ค้้าภายในื่เขตเดี้ยวกันื่ 
จึึงที่ำาให้้สห้ภาพัย่โรปมีีค้วามีเป็นื่ตลาด้เดี้ยว (Single Market) 
อยา่งแท้ี่จึริง เพัราะสินื่ค้้าภายในื่สามีารถึเค้ล่�อนื่ยา้ยได้้อย่างเสรี
ระห้ว่างประเที่ศสมีาชิก เขตพัรมีแด้นื่ระห้ว่างประเที่ศสมีาชิก
แที่บไม่ีมีีบที่บาที่ในื่ที่างศ่ลกากร แต่เขตพัรมีแด้นื่ของสห้ภาพั
ย่โรปกลับที่วีค้วามีสำาคั้ญยิ�งขึ�นื่ เน่ื่�องจึากเป็นื่เขตทีี่�พิัธีีการและ     
การค้วบค่้มีที่างศ่ลกากรของมีีผลบังคั้บใช้    

1สห้ภาพัศ่ลกากรค่้อการรวมีเขตศ่ลกากรตั�งแต่สองเขตขึ�นื่ไปให้้เสม่ีอนื่เป็นื่         
เขตศ่ลกากรเด้ียวกันื่ ผ้่ทีี่�สนื่ใจึ สามีารถึอ่านื่ค้ำานิื่ยามีของสห้ภาพัศ่ลกากรเพิั�มีเติมี
ได้้ทีี่� จึด้ห้มีายข่าว CPMU News ฉบับเด่้อนื่มีกราค้มี 2564
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   กว่า 50 ปีทีี่�สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปค้อยอำานื่วยค้วามีสะด้วก
ที่างการค้้าให้้แก่ตลาด้เดี้ยวของสห้ภาพัย่โรป สห้ภาพัศ่ลกากร
ย่โรปต้องพััฒนื่าและปรับตัวให้้เท่ี่าทัี่นื่ต่อการเปลี�ยนื่แปลง     
ของระบบการค้้าโลก และต้องเผชิญห้น้ื่ากับค้วามีท้ี่าที่าย        
ทัี่�งในื่ที่างเศรษฐกิจึและสังค้มีในื่ห้ลายค้รั�ง ซึึ่�งค้วามีท้ี่าที่าย 
ในื่ระลอกล่าส่ด้ค่้อการถึอนื่ตัวออกจึากสห้ภาพัย่โรปของ          
สห้ราชอาณาจัึกร (Brexit) การเติบโตของพัาณิชย์อิเล็กที่รอนิื่กส์ 
(E-commerce) ในื่ช่วงการแพัร่ระบาด้ของโรค้ติด้เช่�อไวรัส
โค้โรนื่า (Covid-19) ทีี่�ที่ำาให้้ปริมีาณที่างค้้าเพิั�มีมีากขึ�นื่ และ
ล่าส่ด้ในื่ปี 2565 (2022) ค่้อกรณีสงค้รามีในื่ย่เค้รนื่ ทีี่�ที่ำาให้้
สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปต้องเข้ามีาสวมีบที่บาที่ในื่ที่างภ่มิีรัฐศาสตร์
เพิั�มีมีากขึ�นื่
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   ด้้วยเห้ต่นีื่� ค้ณะกรรมีาธิีการย่โรป (European Commission)2 
จึึงได้้แต่งตั�งค้ณะทีี่�ปรึกษาพิัเศษ (Wise Persons Group: WPG) 
เพ่ั�อที่ำาการศึกษาและรายงานื่แนื่วที่างในื่การปฏิิร่ปสห้ภาพั
ศ่ลกากรย่โรปทีี่�จึะส่งผลดี้ต่อประเที่ศสมีาชิกและการที่ำางานื่ 
ของสห้ภาพัย่โรปในื่ภาพักว้างต่อไป WPG จึะประกอบไปด้้วย
ค้ณะผ้่บริห้ารระดั้บส่ง ผ้่เชี�ยวชาญที่างด้้านื่การค้้าและศ่ลกากร 
และตัวแที่นื่จึากภาค้เอกชนื่ รวมี 12 ค้นื่ ซึึ่�งจึะที่ำาการศึกษาในื่     
4 หั้วข้อห้ลักค่้อ 
1. การพัาณิชย์อิเล็กที่รอนิื่กส์  
2. การบริห้ารค้วามีเสี�ยง 
3. การจัึด้การที่างศ่ลกากรในื่ภารกิจึทีี่�ไม่ีเกี�ยวข้องกับการเงินื่ 
(Non-financial tasks) และ 
4. โค้รงสร้างการบริห้ารของสห้ภาพัศ่ลกากร 

   โด้ยเม่ี�อวันื่ทีี่� 31 มีีนื่าค้มี 2565 WPG ได้้เผยแพัร่รายงานื่
ทีี่�มีีช่�อว่า Putting More Union in the European Customs: 
Ten Proposals to Make the EU Customs Union Fit for 

a Geopolitical Europe ซึึ่�งได้้เสนื่อ10 มีาตรการเพ่ั�อการปฏิิร่ป
สห้ภาพัศ่ลกากรภายในื่ปี 2573 (2030) ซึึ่�งจึด้ห้มีายข่าว CPMU 
News ฉบับนีื่�จึะลงรายละเอียด้ในื่ส่วนื่ถัึด้ไป

   

2องค์้กรฝ่่ายบริห้ารของสห้ภาพัย่โรป รับผิด้ชอบการออกกฎระเบียบและข้อบังคั้บต่าง ๆ  
ของสห้ภาพัย่โรป รวมีไปถึึงการด้ำาเนิื่นื่กิจึการต่าง ๆ ของสห้ภาพัย่โรปให้้เป็นื่ไปอย่าง
เรียบร้อย 

 
  

  อนึื่�ง เพ่ั�อให้้ผ้่อ่านื่มีีค้วามีเข้าใจึบที่วิเค้ราะห์้และข้อเสนื่อ      
ดั้งกล่าวดี้ยิ�งขึ�นื่ ผ้่เขียนื่ขอเริ�มีด้้วยการอธิีบายพััฒนื่าการทีี่�สำาคั้ญ
ของสห้ภาพัศ่ลกากรย่โรป และลักษณะการที่ำางานื่ของสห้ภาพั
ศ่ลกากรย่โรปในื่ปัจึจ่ึบันื่ ก่อนื่ทีี่�จึะกล่าวถึึงค้วามีท้ี่าที่ายให้ม่ี
ของสห้ภาพัศ่ลกากรย่โรป   ข้อแนื่ะนื่ำาสำาห้รับการปฏิิร่ปจึาก 
WPG และบที่วิเค้ราะห์้ค้วามีเป็นื่ไปได้้ของค้ำาแนื่ะนื่ำาดั้งกล่าว
ในื่ลำาดั้บต่อไป

Ms. Arancha Gonzalez Laya 

อ่ดีีติรััฐมนติรีัว่ัาการักรัะท่รัวังการัต่ิางปรัะเท่ศุ สหภาพยุโรัป

และควัามร่ัวัมมือ่แห่งรัาชอ่าณาจัักรัสเปน 

ดีำารังติำาแหน่งปรัะธานกลุ่ม Wise Persons Group

© European Commission

© Voka.be

The Wise Persons Group on the Reform of the EU Customs Union
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พััฒนาการที่่�สำำาคัญ
ข่องสำหภาพัศุุลื่กากรยุโรป

..  2511 (1968)
   สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปก่อตั�งขึ�นื่ในื่ปี 2511 (1968) โด้ย         
6 ประเที่ศสมีาชิกดั้�งเดิ้มีของประชาค้มีเศรษฐกิจึย่โรป3 
ได้้แก่ เบลเยียมี ฝ่รั�งเศส เยอรมีนีื่ อิตาลี ลักเซึ่มีเบิร์ก และ
เนื่เธีอร์แลนื่ด์้ ทีี่�ตัด้สินื่ใจึยกเลิกภาษีศ่ลกากรระห้ว่างกันื่เพ่ั�อ  
ส่งเสริมีการค้้าและการลงท่ี่นื่ นัื่บตั�งแต่นัื่�นื่สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรป       
ก็มีีพััฒนื่าการไปพัร้อมี ๆ กับการบ่รณาการในื่แต่ละขั�นื่ของ
สห้ภาพัย่โรปเสมีอมีา

. . 2535 (1992)
   สห้ภาพัย่โรปได้้ประกาศใช้ Community Customs Code 
(CCC) ซึึ่�งเป็นื่ประมีวลศ่ลกากรฉบับแรกทีี่�รวบรวมีกฎระเบียบ
ที่างศ่ลกากรของสห้ภาพัย่โรปเข้าไว้ด้้วยกันื่4

..  2536 (1993)
   สินื่ค้้าสามีารถึเค้ล่�อนื่ย้ายได้้อย่างเสรีภายในื่สห้ภาพั
ย่โรปโด้ยไม่ีต้องปฏิิบัติพิัธีีการศ่ลกากรใด้ ๆ ณ พัรมีแด้นื่    
ของประเที่ศสมีาชิก

3องค์้การระห้ว่างประเที่ศเพ่ั�อการบ่รณาการที่างเศรษฐกิจึซึึ่�งในื่ปัจึจ่ึบันื่ถ่ึกค้วบรวมี
กับเข้ากับสห้ภาพัย่โรป (EU)
4สำานัื่กงานื่ทีี่�ปรึกษาการศ่ลกากร ณ กร่งบรัสเซึ่ลส์, “รายงานื่ของค้ณะกรรมีาธิีการ
ย่โรปต่อรัฐสภาย่โรปและทีี่�ประชาค้มีย่โรปว่าด้้วย การบังคั้บใช้ Union Customs 
Code และการใช้อำานื่าจึในื่การออกกฎห้มีายตามี Article 284,” http://brussels.
customs.go.th/data_files/bd640192 faf5359028fa1bdf55d24d65.pdf.

..  2548 (2005)
   สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปได้้เปิด้ใช้งานื่ระบบบริห้าร       
ค้วามีเสี�ยงที่างศ่ลกากร (Customs Risk Management 
System) ที่ี �เช่ �อมีโยงฐานื่ข้อมี่ลเร่ �องค้วามีเสี �ยงและค้วามี
ผิด้ปกติของสินื่ค้้าจึากสำานัื่กงานื่ศ่ลกากรของประเที่ศสมีาชิก
กว่า 800 สำานัื่กงานื่ ทัี่�งยังออกมีาตรการต่าง ๆ เพ่ั�อเสริมี
ค้วามีมัี�นื่ค้งที่างศ่ลกากร อาทิี่ ระบบการแจ้ึงข้อม่ีลสินื่ค้้าล่วงห้น้ื่า 
(Advance Cargo Information) ระบบการค้วบค่้มีทีี่�            
ใช้ค้วามีเสี�ยงเป็นื่ฐานื่ (Risk based Controls) และ
การใช้เที่ค้โนื่โลยีเพ่ั�อการค้วบค่้มีค้วามีเสี�ยงที่างศ่ลกากร
อ่�นื่ ๆ เป็นื่ต้นื่

..  2559 (2016)
    Union Customs Code (UCC) เข้ามีามีีผลบังคั้บ
ใช้แที่นื่ CCC โด้ยระบ่ให้้ใช้ระบบอิเล็กที่รอนิื่กส์แที่นื่     
การส่งข้อม่ีลด้้วยกระด้าษอย่างเต็มีร่ปแบบ เพ่ั�อลด้ภาระ                        
การบริห้ารจัึด้การและช่วยให้้ข้อกำาห้นื่ด้ทีี่�ใช้ตลอด้ทัี่�งสห้ภาพั
ย่โรปเป็นื่ไปในื่ทิี่ศที่างเดี้ยวกันื่ ที่ำาให้้การศ่ลกากรทัี่�วสห้ภาพั
ย่โรปมีีค้วามีทัี่นื่สมัียและเป็นื่ห้นึื่�งเดี้ยวกันื่มีากขึ�นื่ และ
ในื่ปัจึจ่ึบันื่สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปไมี่เพีัยงแต่มีีบที่บาที่ต่อ
ประเที่ศสมีาชิก EU 27 ประเที่ศเท่ี่านัื่�นื่5 แต่ยังรวมีไปถึึง 
โมีนื่าโก ซึ่านื่มีาริโนื่ และบางส่วนื่ของอันื่ด้อร์ราและต่รกี    
ซึึ่�งมิีได้้เป็นื่สมีาชิก EU แต่เป็นื่สมีาชิกสห้ภาพัศ่ลกากรย่โรป 

5นื่อร์เวย์เป็นื่สมีาชิกของตลาด้ร่วมีย่โรป (Common Market) แต่ไม่ีได้้เป็นื่สมีาชิก
ของสห้ภาพัศ่ลกากรย่โรป
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1. สหภาพยุโรัปมีอ่ำานาจัหน�าที่�ในการัอ่อ่กกฎหมาย

  และแนวันโยบายศุุลกากรั

   ค่้ณสมีบัติทีี่�สำาคั้ญอย่างห้นึื่�งของสห้ภาพัศ่ลกากรย่โรป
ค่้อการทีี่�องค์้การระห้ว่างประเที่ศมีีอำานื่าจึในื่การออก
กฎห้มีายศ่ลกากร (Customs Legislations) อัตราภาษี
ศ่ลกากรร่วมี (Common Customs Tariff) ทีี่�มีีผลผ่กพัันื่
ต่อประเที่ศสมีาชิก โด้ยค้ณะกรรมีาธิีการย่โรปจึะเป็นื่
ห้น่ื่วยงานื่ทีี่�เสนื่อร่างกฎห้มีายที่างศ่ลกากร แนื่วนื่โยบาย
ที่างศ่ลกากร (Guidelines) และค้อยติด้ตามีผลการด้ำาเนิื่นื่งานื่
ของกฎห้มีายห้ร่อนื่โยบายทีี่�เกี�ยวข้อง ทัี่�งยังมีีห้น้ื่าทีี่�พััฒนื่า
ระบบเที่ค้โนื่โลยี การฝ่ึกอบรมีที่างศ่ลกากร และสร้าง          
ค้วามีเช่�อมีโยงกันื่ระห้ว่างห้น่ื่วยงานื่ศ่ลกากรของประเที่ศ
สมีาชิก โด้ยค้ณะกรรมีาธิีการย่โรปจึะเสนื่อร่างกฎห้มีาย
ทัี่�งทีี่�เกี�ยวข้องกับการเงินื่ (Fiscal Matters) และไมี่ใช่                     
ด้้านื่การเงินื่ (Non-fiscal Matters) ต่อรัฐสภาย่โรป 
(European Parliament) เพ่ั�อขอรับค้วามีเห็้นื่ชอบ      
ก่อนื่มีีผลบังคั้บใช้ต่อไป

    ค้ณะกรรมีาธิีการย่โรปยังมีีห้น้ื่าทีี่�ในื่การสร้างกรอบค้วามี
ร่วมีม่ีอที่างศ่ลกากรกับห้น่ื่วยงานื่อ่�นื่ ๆ ทีี่�เกี�ยวข้องกับการ
ขนื่ส่งสินื่ค้้า และค้วามีมัี�นื่ค้งในื่ห่้วงโซ่ึ่อ่ปที่านื่ เช่นื่ ห้น่ื่วยงานื่
กำากับการซ่ึ่�อขาย (Market Surveillance Authorities) 
สำานัื่กงานื่ตำารวจึย่โรป (Europol) สำานัื่กงานื่ต่อต้านื่การ
ท่ี่จึริตแห่้งย่โรป (Olaf) สำานัื่กงานื่ผ้่ค้วบค่้มีชายแด้นื่และ
ชายฝั่�งย่โรป (Frontex) รวมีทัี่�งช่วยเห้ล่อสำานัื่กงานื่ศ่ลกากร
ของประเที่ศสมีาชิกในื่เร่�องที่างเที่ค้นิื่ค้และให้้ค้ำาแนื่ะนื่ำาด้้านื่
การจัึด้เก็บรายได้้ 

การที่ำางานข่องสำหภาพัศุุลื่กากรยุโรปในปัจัจุับัน

© European Commission

2. ศุุลกากรัปรัะเท่ศุสมาชิกมีหน�าที่�นำากฎหมาย

   และแนวันโยบายไปปรัับใช�

   ถึึงแม้ีกฎห้มีายศ่ลกากรและแนื่วนื่โยบายที่างศ่ลกากร
จึะถ่ึกกำาห้นื่ด้โด้ยห้น่ื่วยงานื่กลางเช่นื่ค้ณะกรรมีาธิีการย่โรป 
แ ต่การนื่ำากฎห้มีายและแนื่วนื่โยบาย เห้ ล่ า นัื่� นื่ ไป                                                        
ปรับใช้จึะด้ำาเนิื่นื่การโด้ยห้น่ื่วยงานื่ศ่ลกากรของประเที่ศ
สมีาชิกเอง(Decentralized Implementation)6ดั้งนัื่�นื่ 
นื่โยบายศ่ลกากรของแต่ละประเที่ศจึึงยังค้งแตกต่างกันื่                                                       
ยกตัวอย่างเช่นื่ ข้อกำาห้นื่ด้มีาตรา 46 ของ UCC 
เ ร่� อ ง ก า ร บ ริ ห้ า ร ค้ ว า มี เ สี� ย ง แ ล ะ ก า ร ค้ ว บ ค่้ มี                                       
ที่างศ่ลกากรทีี่�ระบ่ให้้ “ห้น่ื่วยงานื่ศ่ลกากรของประเที่ศ
สมีาชิกสามีารถึด้ำาเนิื่นื่การค้วบค่้มีที่างศ่ลกากรตามีทีี่�
ห้น่ื่วยงานื่เห็้นื่สมีค้วร”7  ข้อกำาห้นื่ด้นีื่�จึึงส่งผลให้้แนื่วที่าง              
การตรวจึสอบและค้วบค่้มีสินื่ค้้าจึากนื่อกเขต EU                                           
รวมีถึึงระบบการบริห้ารค้วามีเสี�ยงของศ่ลกากรของ       
ประเที่ศต่าง ๆ ยังค้งมีีค้วามีแตกต่างกันื่ ตามีการตัด้สินื่
ใจึและค้วามีพัร้อมีของศ่ลกากรประเที่ศนัื่�นื่ ๆ  

   อย่างไรก็ตามี นื่โยบายศ่ลกากรของประเที่ศสมีาชิก
ต้องมีีค้วามีสอด้ค้ล้องกับข้อกำาห้นื่ด้ในื่ UCC เพ่ั�อให้้
เป็นื่ไปตามีเป้าประสงค์้ของสห้ภาพัศ่ลกากรทีี่�ต้องการให้้                           
ห้น่ื่วยงานื่ศ่ลกากรของประเที่ศสมีาชิกที่ำางานื่เสม่ีอนื่เป็นื่
ห้น่ื่วยศ่ลกากรห้นึื่�งเดี้ยวกันื่ ในื่ส่วนื่ค้ณะกรรมีาธิีการ
ย่โรปฝ่่ายภาษีและสห้ภาพัศ่ลกากรย่โรป (DG Taxud)        
จึะมีีห้น้ื่าทีี่�ในื่การตรวจึสอบห้น่ื่วยงานื่ศ่ลกากรของ
ประเที่ศสมีาชิกว่ามีีการออกนื่โยบายทีี่�ขัด้กับเจึตนื่ารมีณ์                                                      
ที่างกฎห้มีายของ UCC ห้ร่อไม่ี

6Mikel Erkoreka, “The European Union Customs Administration 
and the Fight Against Fraud,” European Papers 5, no. 3 (2020): 
1462, doi: 10.15166/2499-8249/441.
7REGULATION (EU) No 952/2013, Official Journal of the Euro-
pean Union, Accessed 30 April 2022, https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&rid=1.
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สำานัื่กงานื่ทีี่�ปรึกษาการศ่ลกากร ณ กร่งบรัสเซึ่ลส์, “รายงานื่ของค้ณะกรรมีาธิีการย่โรปต่อรัฐสภาย่โรปและทีี่�ประชาค้มีย่โรปว่าด้้วย 
 การบังคั้บใช้ Union Customs Code และการใช้อำานื่าจึในื่การออกกฎห้มีายตามี Article 284,” http://brussels.
 customs.go.th/data_files /bd640192faf5359028fa1bdf55d24d65.pdf.
European Commission. “EU Customs Union – Unique in the World.” Accessed 30 April 2022. https://
 ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/eu-customs-union-facts-and-figures/eu-customs-
 union-unique-world_en.
European Commission. “Wise Persons Group on Challenges Facing the Customs Union (WPG).” 
 Accessed 30 April 2022. https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/wise-persons-group-
 challenges-facing-customs-union-wpg_en.
Mikel Erkoreka. “The European Union Customs Administration and the Fight Against Fraud.” European 
 Papers 5, no. 3 (2020), doi: 10.15166/2499-8249/441.
REGULATION (EU) No 952/2013. Official Journal of the European Union. Accessed 30 April 2022, https://
 eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&rid=1.
Wise Persons Group on the Reform of the EU Customs Union. “Putting More Union in the European 
 Customs: Ten Proposals to Make the EU Customs Union Fit for a Geopolitical Europe.” Ac
 cessed 30 April 2022. https://ec.europa .eu/taxation _customs/system/files/2022-03/TAX-20-002-
 Future%20customs-REPORT_BIS_v5%20%28WEB%29.pdf.

3. รั�อ่ยละ 75 ขอ่งรัายไดี�ขอ่งภาษีีศุุลกากรัจัากปรัะเท่ศุสมาชิกถู้กส่งเข�างบปรัะมาณกลางขอ่ง EU

    ภายในื่สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรป ห้น่ื่วยงานื่ศ่ลกากรของประเที่ศสมีาชิกยังที่ำาห้น้ื่าทีี่�ในื่การจัึด้เก็บรายได้้จึากภาษีศ่ลกากร 
(Customs Duties) และภาษีที่างอ้อมีอ่�นื่ ๆ อาทิี่ ภาษีสรรพัสามิีต ภาษีม่ีลค่้าเพิั�มี (VAT) และอ่�นื่ ๆ ซึึ่�งรายได้้จึาก
ภาษีสรรพัสามิีตและภาษีม่ีลค่้าเพิั�มีจึะยังค้งเก็บเข้าไว้ในื่งบประมีาณแผ่นื่ดิ้นื่ของประเที่ศนัื่�นื่ ๆ ในื่ขณะทีี่�ร้อยละ 75           
ของรายได้้จึากภาษีศ่ลกากรถ่ึกส่งเข้าส่วนื่งบประมีาณกลางของ EU โด้ยทีี่�ศ่ลกากรของประเที่ศสมีาชิกจึะเก็บร้อยละ 25 
ของรายได้้ที่ี�เห้ล่อไว้เพ่ั�อใช้ในื่ค่้าใช้จ่ึายในื่การบริห้ารการจึัด้เก็บรายได้้ (Administrative Costs) ของตนื่เองเที่่านัื่�นื่ 
อนึื่�ง ศ่ลกากรของประเที่ศสมีาชิกจึะต้องเป็นื่ผ้่รับผิด้ชอบค้วามีที่างเสียห้ายที่างการจัึด้เก็บรายได้้ทีี่�เกิด้จึากค้วามีผิด้พัลาด้
ของตนื่เองทัี่�งห้มีด้

      ทัี่�งนีื่� รายได้้ทีี่�จัึด้เก็บจึากภาษีศ่ลกากรถ่ึอเป็นื่ห้นึื่�งในื่แห้ล่งรายได้้สำาคั้ญของ EU โด้ยในื่ปี 2565 (2020)            
ห้น่ื่วยงานื่ศ่ลกากรในื่ EU มีีรายได้้จึากภาษีศ่ลกากร 25 พัันื่ล้านื่ย่โรโด้ยประมีาณ ซึึ่�งรายได้้กว่า 20 พัันื่ล้านื่ย่โรในื่จึำานื่วนื่นีื่�     
ถ่ึกส่งเข้าไปสมีที่บในื่งบประมีาณกลางของ EU และคิ้ด้เป็นื่ร้อยละ 11 ของงบประมีาณทัี่�งห้มีด้

© European Policy Centre
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ความท้ี่าที่ายใหม่
ข่อง
สำหภาพัศุุลื่กากรยุโรป

    นัื่บตั�งแต่การก่อตั�ง สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปต้อง
เผชิญห้น้ื่ากับค้วามีท้ี่าที่ายในื่ห้ลายร่ปแบบ ซึึ่�งค้วามีท้ี่าที่าย
เห้ล่านัื่�นื่ มัีกเกิด้มีาจึากบริบที่ที่างการค้้าที่ี�เปลี�ยนื่แปลงไป              
โด้ยเฉพัาะค้วามีก้าวห้น้ื่าที่างเที่ค้โนื่โลยีที่างการค้้าและ
เที่ค้โนื่โลยีสารสนื่เที่ศทีี่�ที่ำาให้้สห้ภาพัศ่ลกากรต้องปรับปร่ง
ให้้ระบบมีีค้วามีทัี่นื่สมัียมีากขึ�นื่ โด้ยค้วามีท้ี่าที่ายนีื่�ได้้                                            
นื่ำามีาซึึ่�งการปรับปร่งและปฏิิร่ประบบของสห้ภาพัศ่ลกากร
ย่โรป ในื่ห้ลายกรณี อาทิี่ การใช้ Union Customs 
Code (UCC) ในื่ปี 2559 (2016) ทีี่�มีีจ่ึด้ประสงค์้ที่ำาให้้
พิัธีีการศ่ลกากรของ EU มีีค้วามีทัี่นื่สมัียและเรียบง่าย            
ทัี่�งยังต้องการสร้างค้วามีเช่�อมีโยง (Connectivity) 
ระห้ว่างห้น่ื่วยงานื่ศ่ลกากรของประเที่ศสมีาชิกผ่านื่ระบบ 
IT Work โด้ยการปฏิิร่ปสห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปในื่ค้รั�งนีื่�ได้้
ใช้งบประมีาณกว่า 2 พัันื่ล้านื่ย่โรในื่การวางระบบ IT และ

การจัึด้ห้าอ่ปกรณ์เพ่ั�อการค้วบค่้มีที่างศ่ลกากรร่ปแบบให้ม่ี 
นื่อกจึากนีื่� ในื่ปี 2564 (2021) สห้ภาพัย่โรปได้้ประกาศใช้ 
Import One-Stop Shop (IOSS) ระบบการสำาแด้งและ
จัึด้เก็บภาษีม่ีลค่้าเพิั�มี (VAT) ที่างอิเล็กที่รอนิื่กส์สำาห้รับ
สินื่ค้้า E-commerce ซึึ่�งที่ำาให้้ผ้่นื่ำาเข้าและแพัลตฟอร์มี
การค้้าออนื่ไลน์ื่ สามีารถึสำาแด้งและชำาระภาษี VAT                                         
ได้้ล่วงห้น้ื่าแที่นื่การชำาระ ณ การนื่ำาเข้า
 
    อย่างไรก็ตามี กล่่มี WPG มีองว่าการปฏิิร่ปดั้งกล่าว
ยังไม่ีเพีัยงพัอ เน่ื่�องจึากค้วามีเปลี�ยนื่แปลงในื่ที่างสังค้มี
และการค้้าโลกนัื่�นื่เกิด้ขึ�นื่รวด้เร็วกว่าค้วามีสามีารถึในื่
การปรับตัวของสห้ภาพัศ่ลกากร โด้ย WPG ได้้นื่ำาเสนื่อ            
ค้วามีท้ี่าที่ายให้ม่ีทีี่�สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปต้องเตรียมีพัร้อมี
รับม่ีอ ดั้งต่อไปนีื่�

© Sarah Kurfess, Unsplash
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    ในื่ช่วงระห้ว่างปี 2553 (2010) – 2563 (2020) 
ปริมีาณที่างการค้้าของสห้ภาพัย่โรปมีีการเติบโตขึ�นื่อย่างมีี                                            
นัื่ยยะสำาคั้ญ โด้ยปริมีาณการนื่ำาเข้าเพิั�มีมีากขึ�นื่ร้อยละ 
16.5 และปริมีาณการส่งออกเพิั�มีมีากขึ�นื่ร้อยละ 34.61             
โด้ยทีี่�การค้้า E-Commerce มีีบที่บาที่สำาคั้ญต่อการเพิั�มีขึ�นื่นีื่�                                              
โด้ยตัวเลขการสำาแด้งสินื่ค้้าของศ่ลกากรย่โรปในื่ช่วง         
เด่้อนื่กรกฎาค้มี ถึึง ธัีนื่วาค้มี 2564 (2021) มีีการสำาแด้ง
สินื่ค้้าทีี่�ซ่ึ่�อขายในื่ช่องที่างปกติมีากกว่า 220 ล้านื่ค้รั�ง              
ซึึ่�งคิ้ด้เป็นื่ม่ีลค่้า 1,250 พัันื่ล้านื่ย่โร ในื่ขณะทีี่�มีีการสำาแด้ง
สินื่ค้้า E-commerce มีากถึึง 490 ล้านื่ค้รั�ง แต่คิ้ด้เป็นื่
ม่ีลค่้ารวมีเพีัยง 4.8 พัันื่ล้านื่ย่โร ในื่ปัจึจ่ึบันื่ ศ่ลกากรย่โรป
จึึงต้องรับม่ีอกับสินื่ค้้าขนื่าด้เล็กทีี่�มีีม่ีลค่้าน้ื่อยจึำานื่วนื่มีาก
ในื่แต่ละวันื่
   
    การเติบโตของ E-commerce ถ่ึอเป็นื่โอกาสให้ม่ี
ให้้แก่ประชาชนื่และผ้่ประกอบการ ดั้งทีี่�เห็้นื่ได้้ทัี่�วไปในื่       
ช่วงสถึานื่การณ์แพัร่ระบาด้ของโรค้ติด้เช่�อไวรัส Covid-19 
แต่ในื่ที่างกลับกันื่ E-commerce ที่ำาให้้ศ่ลกากรมีี        
ค้วามียากลำาบากมีากในื่การที่ำางานื่มีากขึ�นื่ โด้ยเจ้ึาห้น้ื่าทีี่�
สามีารถึเปิด้ตรวจึและค้วบค่้มีสินื่ค้้าจึากการซ่ึ่�อขายแบบ
ดั้�งเดิ้มีได้้ง่ายกว่า เน่ื่�องจึากมัีกมีีขนื่าด้ให้ญ่ห้ร่อถ่ึกส่งมีา
ในื่รอบขนื่ส่งปริมีาณมีาก ต่างจึากสินื่ค้้า E-commerce 
ทีี่�มัีกถ่ึกส่งมีาในื่กล่องพััสด่้แยกชิ�นื่ขนื่าด้เล็กจึำานื่วนื่ห้ลาย
กล่องซึึ่�งเจ้ึาห้น้ื่าทีี่�ไม่ีสามีารถึที่ำาการเปิด้ตรวจึห้ร่อบริห้าร
ค้วามีเสี�ยงได้้อย่างทัี่�วถึึง
  

1 Eurostat, “EU imports by product group, 2010 and 2020,” accessed 
2 May 2022, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
images/4/46/Extra-EU_main_features_2020.xlsx.

    

    นื่อกจึากนีื่� ผ้่ซ่ึ่�อและผ้่ขายในื่ธ่ีรกิจึ E-commerce   
มัีกเป็นื่ระดั้บรายย่อยทีี่�มีีค้วามีร้่เกี�ยวกับพิัธีีการศ่ลกากรจึำากัด้ 
และเจ้ึาห้น้ื่าทีี่�ศ่ลกากรไม่ีเค้ยมีีฐานื่ข้อม่ีลเพ่ั�อที่ำาการประเมิีนื่
ค้วามีเสี�ยง ด้้วยเห้ต่นีื่� การสำาแด้งสินื่ค้้า E-commerce 
ส่วนื่ให้ญ่จึึงไม่ีค้รบถ้ึวนื่ ไม่ีถ่ึกต้อง ห้ร่อมีีการจึงใจึสำาแด้งเท็ี่จึ 
(Misdeclarations) ให้้สินื่ค้้ามีีม่ีลค่้าไม่ีเกินื่ 150 ย่โร 
เพ่ั�อทีี่�จึะได้้รับการยกเว้นื่ภาษีศ่ลกากร2 ซึึ่�งการสำาแด้งเท็ี่จึนีื่�                                                 
ยังส่งผลให้้มีีการชำาระภาษีม่ีลค่้าเพิั�มีตำ�ากว่าค้วามีเป็นื่จึริง      
ด้้วยเช่นื่กันื่

      ยิ�งไปกว่านัื่�นื่ สินื่ค้้า E-commerce ขนื่าด้เล็ก   
ยังมีีค้วามีเสี�ยงทีี่�จึะเป็นื่แห้ล่งซ่ึ่กซ่ึ่อนื่ของสินื่ค้้าผิด้กฎห้มีาย
ห้ร่อสินื่ค้้าอนัื่ตรายอกีด้้วย ด้้วยปริมีาณสินื่ค้้าทีี่�มีีจึำานื่วนื่มีาก                                                     
เจ้ึาห้น้ื่าทีี่� จึึงไม่ีสามีารถึทีี่�จึะเปิด้ตรวจึสินื่ค้้าได้้อย่าง            
มีีประสิที่ธิีภาพั แม้ีจึะมีีการคั้ด้กรองสินื่ค้้าตามีห้ลัก        
การบริห้ารค้วามีเสี�ยงมีาก่อนื่แล้วก็ตามี ดั้งนัื่�นื่ การเพิั�มีขึ�นื่
ของปริมีาณที่างการค้้า E-commerce จึึงถ่ึอเป็นื่ค้วามี
ท้ี่าที่ายของสห้ภาพัศ่ลกากรทัี่�งในื่แง่การจึัด้เก็บรายได้้และ            
ในื่แง่การด่้แลค้วามีปลอด้ภัยของประชาชนื่

2ในื่ปัจึจ่ึบันื่ สินื่ค้้าทีี่�ถ่ึกนื่ำาเข้ามีาในื่เขต EU อนัื่มีีม่ีลค่้าไม่ีเกินื่ 150 ย่โร จึะได้้รับการ
ยกเว้นื่ภาษีศ่ลกากร เน่ื่�องจึากถ่ึอว่าเป็นื่สินื่ค้้าม่ีลค่้าตำ�า (Low Value Consignments)

1. ปริมาณที่างการค้า E-Commerce 
     ที่่�เพัิ�มข่ึ�นในช่่วง Covid-19
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     ในื่ปัจึจ่ึบันื่ ค้วามีค้าด้ห้วังต่อบที่บาที่ของศ่ลกากร
จึากประชาชนื่ย่โรปมีีเพิั�มีมีากขึ�นื่ไปในื่ห้ลายมิีติทีี่�นื่อกเห้น่ื่อ
จึากการจึัด้เก็บรายได้้ โด้ยเฉพัาะในื่เร่�องค้วามีมัี�นื่ค้ง          
ภายห้ลังจึากที่ี�สห้ภาพัย่โรปตกเป็นื่เป้าโจึมีตีของกล่่มีก่อการ
ร้ายห้ลายค้รั�ง ประชาชนื่จึึงค้าด้ห้วังให้้ศ่ลกากรสามีารถึสกัด้
กั�นื่วัตถึ่อันื่ตราย อาที่ิ วัตถึ่ระเบิด้ อาว่ธี กระส่นื่ปืนื่       
สินื่ค้้าทีี่�ใช้ได้้สองที่าง(Dual Use Goods) และสารเสพัติด้
ต่าง ๆ ได้้ดี้ยิ�งขึ�นื่ นื่อกจึากนีื่� ยังมีีค้วามีค้าด้ห้วังในื่เร่�อง
ค้วามีปลอด้ภัยของสินื่ค้้า เช่นื่ การตรวจึสอบมีาตรฐานื่
ของอาห้าร มีาตรฐานื่การปลอด้ศัตร่พ่ัช (Phytosanitary 
Standard) มีาตรฐานื่ที่างการแพัที่ย์ของสินื่ค้้า และมีาตรฐานื่
ในื่ด้้านื่อ่�นื่ของสินื่ค้้าของสห้ภาพัย่โรป ทัี่�งยังมีีค้วามีค้าด้ห้วัง
ในื่เร่�อง การสกัด้กั�นื่การลักลอบค้้าบ่ห้รี�ผิด้กฎห้มีาย การ
ลักลอบขนื่เงินื่สด้ การลักลอบค้้าสินื่ค้้าที่างวัฒนื่ธีรรมี และ
สินื่ค้้าละเมิีด้ลิขสิที่ธิี� 

     ในื่ห้ลายปีทีี่�ผ่านื่มีา สห้ภาพัย่โรปได้้ออกกฎห้มีายทีี่�
เกี�ยวข้องกับข้อห้้ามีการนื่ำาเข้า และมีาตรฐานื่ของสินื่ค้้ามีาก
ขึ�นื่เร่�อย ๆ  โด้ยในื่ปจัึจ่ึบันื่ ได้้มีีกฎห้มีายในื่ลกัษณะด้งักล่าว
มีากกว่า 350 ฉบับ ซึึ่�งมีีแนื่วโน้ื่มีทีี่�จึะเพิั�มีมีากขึ�นื่ในื่อนื่าค้ต 
เพัราะสห้ภาพัย่โรปกำาลังเดิ้นื่ห้น้ื่าการปฏิิร่ปไปส่่ค้วามีเป็นื่
สีเขียว (EU Green Deal) และค้วามีพัยายามีทีี่�จึะ
ส่งเสริมีสิที่ธิีมีน่ื่ษยชนื่ด้้วยการห้้ามีนื่ำาเข้าสินื่ค้้าทีี่�ผลิตโด้ย
แรงงานื่เด็้กและการบังคั้บใช้แรงงานื่ (Forced Labor)

      การเพิั�มีขึ�นื่ของกฎห้มีายเห้ล่านีื่�เป็นื่ไปเพ่ั�อตอบสนื่อง
ต่อค้วามีม่่ีงห้มีายของพัลเม่ีองย่โรปทีี่�มีีค้วามีต้องการเชิด้ช่
ค่้ณค่้าในื่เร่�องค้วามียั�งย่นื่ ค้วามีปลอด้ภัย สิที่ธิีมีน่ื่ษยชนื่ และ
สันื่ติภาพัมีากขึ�นื่เร่�อย ๆ อย่างไรก็ตามี จึำานื่วนื่กฎห้มีาย
ทีี่�เพิั�มีมีากขึ�นื่ ย่อมีห้มีายถึึงขอบเขตการที่ำางานื่ในื่แง่        
การค้วบค่้มีและบังคั้บใช้กฎห้มีายของเจ้ึาห้น้ื่าทีี่�ศ่ลกากร                                                 
ทีี่�เพิั�มีมีากขึ�นื่ตามีไปด้้วย ซึ่ึ�งในื่ห้ลายกรณี เจ้ึาห้น้ื่าทีี่�
ศ่ลกากรต้องมีีค้วามีร้่เฉพัาะที่างและต้องเผชิญกับค้วามีเสี�ยง
ให้ม่ีๆ มีากยิ�งขึ�นื่

2. ความคาดหวังจัากประช่าช่น
    ต่่องานศุุลื่กากรที่่�เพัิ�มมากข่ึ�น

© Human Rights at Sea

3. ความไม่เป็นหนึ�งเด่ยวกัน
    ในการออกมาต่รการศุุลื่กากร
    ข่องประเที่ศุสำมาช่ิก

     จึากการสัมีภาษณ์โด้ย WPG ผ้่ประกอบการส่วนื่ให้ญ่
ได้้ร้องเรียนื่ถึึงการขาด้มีาตรการที่างศ่ลกากรทีี่�สอด้ค้ล้อง
กันื่ของประเที่ศสมีาชิก ซึึ่�งที่ำาให้้วิธีีการค้วบค่้มีสินื่ค้้าของ
ประเที่ศสมีาชิกในื่แต่ละแห่้งมีีค้วามีแตกต่างกันื่ ทัี่�งในื่เร่�อง
ลำาดั้บค้วามีสำาคั้ญในื่การค้วบค่้มี (Control Priorities)       
ค้วามีสามีารถึในื่การส่บสวนื่ และมีาตรการลงโที่ษการฝ่่าฝ่นืื่ 
โด้ยสินื่ค้้าชนิื่ด้เดี้ยวกันื่ทีี่�อย่่ภายใต้มีาตรการตอบโต้การท่่ี่มีตลาด้ 
(Antidumping measures) ข้อห้้ามี ห้ร่อข้อจึำากัด้อ่�นื่ ๆ  
อาจึได้้รับการตรวจึสอบอย่างละเอียด้ ห้ร่ออาจึจึะไม่ีได้้รับ
การตรวจึสอบแต่อย่างใด้ โด้ยขึ�นื่อย่่กับท่ี่า/ทีี่�แรกที่ี�สินื่ค้้า
มีาถึึงยังสห้ภาพัย่โรป
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     การขาด้ค้วามีเป็นื่ห้นึื่�งเดี้ยวในื่การค้วบค่้มีสินื่ค้้า 
เป็นื่การเปิด้ช่องให้้ผ้่กระที่ำาค้วามีผิด้สามีารถึห้าช่องโห้ว่    
และเล่อกทีี่�จึะนื่ำาเข้าสินื่ค้้าผิด้กฎห้มีาย ณ ท่ี่า/ทีี่�ที่ำาการ
ศ่ลกากรทีี่�มีีการผ่อนื่ปรนื่มีาตรการตรวจึสอบสินื่ค้้ามีากทีี่�ส่ด้ และ
เปิด้โอกาสให้้มีีการกระที่ำาค้วามีผิด้ที่างศ่ลกากรอ่�นื่ ๆ ด้้วย เช่นื่ 
การสำาแด้งเท็ี่จึ การย่�นื่ใบบัญชีราค้าสินื่ค้้าปลอมี (Fake 
Invoices) การใช้สิที่ธิีในื่เขตปลอด้อากร (Free Zone) 
โด้ยมิีชอบ เป็นื่ต้นื่ ซึึ่�งถ่ึอเป็นื่การเพิั�มีค้วามีเสี�ยงต่อ                                                  
ค้วามีปลอด้ภัยของประชาชนื่ภายในื่สห้ภาพัย่โรป และ
เป็นื่การลด้ค้วามีเช่�อถ่ึอที่างการค้้าของสห้ภาพัย่โรปต่อค่่้ค้้า
และห้่้นื่ส่วนื่ที่างธ่ีรกิจึอ่�นื่ ๆ

4. การข่าดความเช่ื�อมโยงที่างข่้อมูลื่  
    ระหว่างศุุลื่กากรประเที่ศุสำมาช่ิก

© Gorilla

    สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปประสบปัญห้าเดี้ยวกันื่กับทีี่�
ศ่ลกากรทัี่�วโลกกำาลังเผชิญ ในื่เร่�องการปรับใช้ศาสตร์    
การวิเค้ราะห์้ข้อม่ีล (Data analytics) นัื่�นื่ค่้อการขาด้
ข้อม่ีลที่ี�มีีค่้ณภาพั การขาด้ระบบจัึด้การข้อม่ีลและมีีระดั้บ
การแบ่งปันื่ข้อม่ีลระห้ว่างห้น่ื่วยงานื่ศ่ลกากรทีี่�ตำ�า จึึงที่ำาให้้
ไม่ีสามีารถึใช้ศาสตร์การวิเค้ราะห์้ข้อม่ีลในื่การจัึด้การ      
ค้วามีเสี�ยงทัี่�งในื่ระดั้บประเที่ศสมีาชิกและในื่ระดั้บ EU   
ได้้อย่างมีีประสิที่ธิีภาพั

   ถึึงแม้ีว่าการวางระบบ IT ถ่ึอเป็นื่ห้นึื่�งในื่เป้าห้มีาย
ห้ลักของ UCC แต่สห้ภาพัศ่ลกากรก็ยังไม่ีสามีารถึปฏิิร่ป       
ในื่เร่�องเที่ค้โนื่โลยีได้้ดี้เทีี่ยบเท่ี่าการปฏิิร่ปในื่ที่างกฎห้มีาย 
เน่ื่�องจึากในื่ปัจึจ่ึบันื่ สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปยังไม่ีมีีระบบ             
การเช่�อมีโยงข้อม่ีลทีี่�มีีประสิที่ธิีภาพัพัอ ซึึ่�งเป็นื่สิ�งทีี่�ที่ำาให้้ 
UCC ยังไม่ีสามีารถึสร้างการเปลี�ยนื่แปลงต่อสห้ภาพั
ศ่ลกากรได้้ตามีทีี่�ตั�งเป้าไว้ในื่ปี 2559 (2016) ห้ลายประการ 
การขาด้ค้วามีเช่�อมีโยงที่างข้อม่ีล ยังลด้ค้วามีสามีารถึในื่
การที่ำางานื่สอด้ประสานื่กันื่ของศ่ลกากรในื่แต่ละประเที่ศ
สมีาชิก และกับห้น่ื่วยงานื่ด้้านื่การกำากับการซ่ึ่�อขายและ                           
ด้้านื่การบังคั้บใช้กฎห้มีาย ซึึ่�งสาเห้ต่ห้นึื่�งของการขาด้                                
ค้วามีเช่�อมีโยงที่างข้อม่ีลค่้อการขาด้ค้วามีสอด้ค้ล้อง
ด้้านื่นื่โยบายของศ่ลกากรในื่แต่ละทีี่� โด้ยเฉพัาะนื่โยบาย                            
ทีี่�เกี�ยวข้องกับการจัึด้เก็บและแบ่งปันื่ข้อม่ีล

5. ความที่้าที่ายจัาก Brexit 
    สำถานการณ์โรคระบาด 
    แลื่ะสำงครามในยูเครน

    ในื่ช่วง 5 ปีทีี่�ผ่านื่มีา ถ่ึอเป็นื่ช่วงเวลาแห่้งการเปลี�ยนื่แปลง
อย่างฉับพัลันื่ในื่ห้ลายมิีติของสห้ภาพัย่โรป โด้ยเป็นื่ทัี่�ง   
การเปลี�ยนื่แปลงที่ี�เกิด้จึากเห้ต่การณ์ที่างการเม่ีองระห้ว่าง
ประเที่ศและวิกฤติสาธีารณส่ขของโลก เห้ต่การณ์ Brexit   
ส่งผลให้้เกิด้ภาระที่างศ่ลกากรทีี่�เพิั�มีขึ�นื่ต่อศ่ลกากรของ
ประเที่ศสมีาชิกทีี่�อย่่ติด้กับสห้ราชอาณาจึักร และการแพัร่
ระบาด้ของเช่�อไวรัสโค้วิด้ 19 ได้้ที่ำาให้้เกิด้การเพิั�มีขึ�นื่ของ
ปริมีาณสินื่ค้้าทีี่�มีีม่ีลค่้าตำ�าจึำานื่วนื่มีห้าศาล และเป็นื่การเพิั�มี
ภาระในื่การสกัด้กั�นื่การขนื่ส่งสินื่ค้้าที่างการแพัที่ย์ทีี่�ตำ�ากว่า
มีาตรฐานื่ อาทิี่ ห้น้ื่ากากอนื่ามัีย วัค้ซีึ่นื่ ยารักษาโรค้ ฯลฯ 
ซึึ่�งสห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปสามีารถึรับม่ีอกับค้วามีท้ี่าที่าย            
ดั้งกล่าวได้้เป็นื่อย่างดี้ อย่างไรก็ตามี เห้ต่การณ์ดั้งกล่าว  
มีีส่วนื่ในื่การหั้นื่เห้ค้วามีสนื่ใจึและชะลอการปฏิิร่ปทีี่�จึำาเป็นื่
ของสห้ภาพัศ่ลกากรย่โรป โด้ยเฉพัาะในื่เร่�องค้วามีเช่�อมีโยง
ของนื่โยบายศ่ลกากรของประเที่ศสมีาชิก
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    ในื่ขณะเดี้ยวกันื่ สงค้รามีในื่ย่เค้รนื่ซึึ่�งอย่่ติด้พัรมีแด้นื่
กับสห้ภาพัย่โรป ยิ�งชี�ให้้เห็้นื่ถึึงค้วามีสำาคั้ญของการเสริมี
ระบบค้วามีปลอด้ภัยบริเวณชายแด้นื่และการเสริมีการ
ที่ำางานื่ร่วมีกันื่ของศ่ลกากรกับห้น่ื่วยงานื่ชายแด้นื่ ห้น่ื่วยงานื่                       
ด้้านื่การบังคั้บใช้กฎห้มีาย และห้น่ื่วยงานื่ด้้านื่ภาษี                                              
เพ่ั�อปกป้องผลประโยชน์ื่ของสห้ภาพัย่โรป ส่งเสริมีสิที่ธิีมีน่ื่ษยชนื่
และเตรียมีพัร้อมีรับม่ีอกับวิกฤติการณ์แบบองค์้รวมี

© Path for Europe
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10 ข้่อเสำนอ10 ข้่อเสำนอ
สำำาหรับการปฏิิรูปสำหภาพัศุุลื่กากรยุโรปสำำาหรับการปฏิิรูปสำหภาพัศุุลื่กากรยุโรป

จัาก WPG จัาก WPG 

   กล่่มีทีี่�ปรึกษาพิัเศษ (WPG) เช่�อว่า โค้รงสร้างและ
ระบบการที่ำางานื่ของสห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปในื่ปัจึจ่ึบันื่
ยังไม่ีมีีประสิที่ธิีภาพัมีากพัอให้้สห้ภาพัย่โรปรับม่ีอกับ            
ค้วามีท้ี่าที่ายต่าง ๆ ได้้ และที่ำาให้้สห้ภาพัศ่ลกากรไม่ี
สามีารถึบรรล่ห้น้ื่าทีี่�ของตนื่เอง ทัี่�งในื่แง่ของการจัึด้เก็บราย
ได้้     การปกป้องรักษาผลประโยชน์ื่ของสห้ภาพัย่โรป การ
ด่้แลค้วามีปลอด้ภัยของพัลเม่ีองย่โรป และการธีำารงไว้ซึึ่�ง
ค่้ณค่้าต่าง ๆ ทีี่�สห้ภาพัย่โรปยึด้ถ่ึอ ด้้วยเห้ต่นีื่� WPG จึึง
เสนื่อ 10 ข�อ่เสนอ่เพื�อ่การัปฏิิร้ัปสหภาพศุุลกากรัแบบที่�

ไม่เคยมีมาก่อ่น (Moon-shot Recommendations)            
ต่อค้ณะกรรมีาธีกิารย่โรป  ซึึ่�งห้ลายขอ้เน้ื่นื่การเปลี�ยนื่แปลง
ทีี่�ระบบพ่ั�นื่ฐานื่ของสห้ภาพั (Fundamental Change) 
ซึึ่�งค้วรเริ�มีด้ำาเนื่ินื่การตั�งแต่ในื่ปี 2565 (2022) และค้วร
บรรล่การปฏิิร่ปท่ี่กข้อภายในื่ปี 2573 (2030) เพ่ั�อเตรียมี     
ค้วามีพัร้อมีรับม่ีอกับท่ี่กค้วามีท้ี่าที่ายทีี่�เกิด้ขึ�นื่อย่างรวด้เร็ว

   โด้ยข้อเสนื่อดั้งกล่าวจึาก WPG มีีดั้งต่อไปนีื่�
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    โค้รงสร้างการออกกฎห้มีายศ่ลกากร และระบบ       
การที่ำางานื่ทีี่� เป็นื่อย่่ของสห้ภาพัศ่ลกากรจึำาเป็นื่ต้องมีี           
การปฏิิร่ปทัี่�งห้มีด้ เพ่ั�อรองรับขอบเขตห้น้ื่าทีี่�รับผิด้ชอบ
ทีี่�สห้ภาพัย่โรปมีอบห้มีายให้้สห้ภาพัศ่ลกากรรับผิด้ชอบ
เพิั�มีมีากขึ�นื่ โด้ยระบบการที่ำางานื่ในื่ปัจึจ่ึบันื่พึั�งพิังการ
ออกนื่โยบายศ่ลกากรโด้ยประเที่ศสมีาชิกเองมีากจึนื่เกินื่
ไป ที่ำาให้้เกิด้ช่องว่างที่างนื่โยบาย เปิด้ช่องให้้เกิด้การฝ่่าฝื่นื่กฎ     
และจึะที่ำาให้้ศ่ลกากรของประเที่ศสมีาชิกต้องรับม่ีอกับ    
ค้วามีรับผิด้ชอบและค้วามีท้ี่าที่ายให้ม่ีด้้วยตนื่เองตามีลำาพััง 
ซึึ่�งไม่ีเป็นื่ผลดี้ต่อทัี่�งการที่ำางานื่ของศ่ลกากรประเที่ศสมีาชกิ
และต่อสห้ภาพัย่โรป โค้รงสร้างให้ม่ีของสห้ภาพัศ่ลกากรย่โรป
จึึงต้องมีีผลการเปลี�ยนื่แปลงในื่ระดั้บสห้ภาพัย่โรป 

 1. ชุ่ดมาต่รการปฏิิรูป 
     โครงสำร้างข่องสำหภาพัศุุลื่กากร
     (Package of Reforms) 
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   อย่างไรก็ตามี โค้รงสร้างให้ม่ี และ 
UCC ค้วรต้องส่งเสริมีห้ลักการเริ�มีต้นื่                      
ทีี่�ท้ี่องถิึ�นื่ (Principle of Subsidiary) 
ด้้วยเช่นื่กันื่ เน่ื่�องจึากศ่ลกากรของ
ประเที่ศสมีาชิกก็มีีบที่บาที่ห้น้ื่าทีี่�ในื่
การรกัษาผลประโยชนื่ข์องรัฐ และต้อง
รับม่ีอกับปัญห้าเฉพัาะพ่ั�นื่ทีี่�ของตนื่เอง                  
ดั้งนัื่�นื่ โค้รงสร้างให้ม่ีจึะต้องสามีารถึ
เช่�อมีโยงโค้รงสร้างการที่ำางานื่ของ
ศ่ลกากรประเที่ศสมีาชิกในื่ระดั้บ                              
ทีี่�เห้มีาะสมี โด้ยจึะต้องเพีัยงพัอให้้
เ กิด้ค้วามีสอด้ค้ล้องที่างนื่โยบาย
เพ่ั�อการรับม่ีอค้วามีท้ี่าที่ายในื่ระดั้บ          
ระห้ว่างประเที่ศ แต่ต้องไม่ีลิด้รอนื่  
ค้วามีสามีารถึในื่การด้ำาเนื่นิื่งานื่ภายในื่
ของรัฐสมีาชิก 
  
   สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปต้องมีีระบบทีี่�

 2. การใช่้แนวที่างใหม่ด้านข่้อมูลื่ (New Approach to Data)

ใช้ข้อม่ีลเป็นื่ศ่นื่ย์กลางเพ่ั�อประโยชน์ื่
ในื่การออกนื่โยบายและประเมิีนื่ผล
ทีี่�มีีประสิที่ธิีภาพัส่งขึ�นื่ แต่เน่ื่�องจึาก
ปัญห้าการขาด้ค้วามีเช่�อมีโยงของ
ข้อม่ีลในื่ปัจึจ่ึบันื่ WPG จึึงเสนื่อให้้มีี          
ข้อกำาห้นื่ด้ให้้ศ่ลกากรประเที่ศสมีาชิก
ส่งข้อม่ีลของตนื่เองมีายังส่วนื่งานื่
กลางของสห้ภาพัศ่ลกากร แต่ระบบ                              
ดั้งกล่าวต้องสามีารถึให้้ผลการวิเค้ราะห์้
ทีี่�มีีประสิที่ธิีภาพักลับไปให้้ยังศ่ลกากร
ประเที่ศสมีาชิกด้้วยเช่นื่กันื่ นื่อกจึากนีื่� 
สห้ภาพัศ่ลกากรยังค้วรสร้างจ่ึด้ป้อนื่
ข้อม่ีลทีี่�เป็นื่ห้นึื่�งเดี้ยวแก่ผ้่ประกอบการ 
เพ่ั�อการเข้าถึึงข้อม่ีลทีี่�มีีค่้ณภาพัดี้ขึ�นื่
จึากแห้ล่งการค้้า

     อย่างไรก็ตามี ระบบจึะต้องใช้ข้อม่ีลอย่างเห้มีาะสมี เค้ารพัสิที่ธิีค้วามีเป็นื่ส่วนื่ตัว 
และไม่ีจัึด้เก็บข้อม่ีลทีี่�ไม่ีจึำาเป็นื่ โด้ยค้วรตั�งเป้าห้มีายขั�นื่พ่ั�นื่ฐานื่ของระบบดั้งนีื่�

- รัะบบติ�อ่งไดี�รัับข�อ่ม้ลชั�นติ�น (Primary Data) ที่�ดีีข้�น จึากผ้่ประกอบการ    
ห้ร่อห้น่ื่วยงานื่ทีี่�เป็นื่ผ้่ค้วบค่้มีข้อม่ีลโด้ยตรง เพั่�อรับรองค้วามีถ่ึกต้องและ    
ค้วามีทัี่นื่ต่อเห้ต่การณ์ของข้อม่ีล
- รัะบบติ�อ่งมีรัะบบการัติรัวัจัสอ่บข�อ่ม้ล (Validation of Data) ทีี่�น่ื่าเช่�อถ่ึอ    
โด้ยนื่อกเห้น่ื่อจึากการได้้รับข้อม่ีลชั�นื่ต้นื่จึากผ้่ประกอบการแล้ว ระบบค้วรได้้
รับข้อม่ีลจึากตัวแสด้งอ่�นื่ ๆ เช่นื่ ผ้่ผลิต ผ้่ขนื่ส่ง และโด้ยเฉพัาะแพัลตฟอร์มี 
E-commerce และระบบชำาระเงินื่อิเล็กที่รอนิื่กส์ เพ่ั�อนื่ำาข้อม่ีลมีาสอบยันื่ค้วามีถ่ึกต้อง 
(Crosscheck) กับข้อม่ีลชั�นื่ต้นื่ และลด้แรงจ่ึงใจึห้ร่อช่องที่างการสำาแด้งข้อม่ีลเท็ี่จึ
ของผ้่นื่ำาเข้า/ส่งออก
- รัะบบติ�อ่งมีรัะบบการัแบ่งปันข�อ่ม้ลที่�มีปรัะสิท่ธิภาพ โด้ยต้องเปิด้ช่องที่าง
ให้้ห้น่ื่วยงานื่ศ่ลกากรทัี่�วสห้ภาพัย่โรปแบ่งปันื่ข้อม่ีลของตนื่เองเข้ามีายังส่วนื่กลาง                                                                      
ได้้ดี้ยิ�งขึ�นื่ เพ่ั�อพััฒนื่าระบบบริห้ารจัึด้การค้วามีเสี�ยงที่างศ่ลกากรย่โรป              
ให้้รวมีอย่่ในื่ระบบบริการเดี้ยว (One Single Window)

© Frederik Koberl, Unsplash
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- การัพัฒนารัะบบติิดีติามสินค�าดี�วัย Product passport หรืัอ่เท่คโนโลยี 

Blockchain ระบบดั้งกล่าวจึะช่วยให้้ผ้่ค้้าและศ่ลกากร สามีารถึติด้ตามีสินื่ค้้า
ได้้สะด้วกยิ�งขึ�นื่ในื่ตลอด้ท่ี่กช่วงในื่ห่้วงโซ่ึ่อ่ปที่านื่ ทัี่�งยังช่วยให้้ข้อม่ีลเร่�อง         
การปฏิิบัติตามีกฎ ข้อห้้ามี ห้ร่อข้อกำาห้นื่ด้อ่�นื่ ๆ  เน่ื่�องจึากระบบนีื่�จึะไม่ีให้้ข้อม่ีล
เพีัยงแค่้ตัวสินื่ค้้า แต่จึะรวมีไปถึึงสว่นื่ประกอบ แห้ล่งกำาเนิื่ด้ และข้อม่ีลการผลิต
ทีี่�จึะมีีค้วามีสำาคั้ญมีากขึ�นื่สำาห้รับงานื่ศ่ลกากรในื่อนื่าค้ต

    ห้ากปฏิิบัติตามีค้ำาแนื่ะนื่ำาข้างต้นื่ได้้สำาเร็จึ สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปจึะได้้รับ
ข้อม่ีลค่้ณภาพัดี้จึากผ้่ประกอบการโด้ยตรง ซึึ่�งต่างจึากในื่อดี้ตทีี่�มัีกได้้รับข้อม่ีล
ทีี่�ถ่ึกปรับแต่งเพ่ั�อการห้ลบเลี�ยงที่างศ่ลกากรโด้ยเฉพัาะ ทัี่�งยังมีีแนื่วที่างในื่               
การสอบยันื่ค้วามีถ่ึกต้องของข้อม่ีลอย่างละเอียด้อีกค้รั�ง ก่อนื่ทีี่�จึะนื่ำาข้อม่ีลไป
จัึด้เก็บในื่ค้ลังข้อม่ีลส่วนื่กลางทีี่�ศ่ลกากรของท่ี่กประเที่ศสมีาชิกสามีารถึเข้าถึึงได้้                                                                     
โด้ยระบบนีื่�จึะเอ่�อประโยชนื่์ในื่ระดั้บสห้ภาพัย่โรปและในื่ระด้ับรัฐสมีาชิก 
เน่ื่�องจึากจึะลด้อัตราการกระที่ำาค้วามีผิด้ พััฒนื่าการบริห้ารจัึด้การค้วามีเสี�ยง 
และลด้ปัญห้าการแข่งขันื่ที่างการค้้าทีี่�ไม่ีย่ติธีรรมี

3. กรอบความร่วมมือที่่�ครอบคลุื่ม 
(Comprehensive Framework for Cooperation)  

   ค้วามีร่วมีม่ีอเป็นื่สิ�งทีี่�จึำาเป็นื่ต่อ  
การที่ำางานื่ทีี่�มีีประสิที่ธิีภาพัของสห้ภาพั
ศ่ลกากร และด้้วยขอบเขตภารกิจึทีี่�
มีีปริมีาณและมีีค้วามีซัึ่บซ้ึ่อนื่มีากขึ�นื่
ของห้น่ื่วยงานื่ศ่ลกากร จึึงต้องมีีกรอบ
ค้วามีร่วมีม่ีอทีี่�ที่ำาให้้ห้น่ื่วยงานื่ภายในื่
ค้ณะกรรมีาธิีการย่โรปทีี่�เกี�ยวข้องกับ
งานื่ศ่ลกากร อาทิี่ ห้น่ื่วยงานื่ศ่ลกากร 
ห้น่ื่วยงานื่ด้้านื่การกำากับการซ่ึ่�อขาย 
(Market Surveillance Authorities) 
ห้น่ื่วยงานื่ด้้านื่การบังคั้บใช้กฎห้มีาย 
และห้น่ื่วยงานื่ด้้านื่ภาษี ที่ำางานื่สอด้
ประสานื่และส่งเสริมีกันื่ได้้ดี้ยิ�งขึ�นื่
 

  กรอบค้วามีร่วมีม่ีอดั้งกล่าวมีีค้วามี
สำาคั้ญต่อการนื่ำา ข้อกำาห้นื่ด้ต่าง ๆ                       
ในื่กฎห้มีายศ่ลกากรของสห้ภาพัย่โรป
ไปบังคั้บใช้ และมีีผลต่อการบริห้าร
ค้วามีเสี�ยงแบบองค์้รวมี (Holistic 
Risk Management) ในื่ระดั้บ
สห้ภาพัย่โรป เน่ื่�องจึากศ่ลกากร
ไม่ีใช่ห้น่ื่วยงานื่เดี้ยวทีี่�เกี�ยวข้องกับ                          
การตรวจึสอบสนิื่ค้้าทีี่�เข้ามีายังเขตแด้นื่
ของสห้ภาพัย่โรป กรอบค้วามีร่วมีม่ีอ
ระห้ว่างห้น่ื่วยงานื่เห้ล่านีื่�จึึงจึะเข้ามีา
ช่วยรับประกันื่ว่า สินื่ค้้าทีี่�มีีค้วามีเสี�ยง 
(Risky Consignment) จึะได้้รับ
การตรวจึสอบด้้วยระเบียบพิัธีีการ          
ทีี่�ค้ล้ายค้ลึงกันื่ ณ ท่ี่ก ท่ี่า/ทีี่�แรกทีี่�
สินื่ค้้ามีาถึึง

© Maximalfocus, Unsplash
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 4. การจััดต่ั�งหน่วยงานศุุลื่กากรแห่งสำหภาพัยุโรป  (European Customs Agency)

  ดั้งทีี่�ได้้กล่าวมีาข้างต้นื่ว่าปัญห้า
ทีี่�สำาคั้ญทีี่�ส่ด้ปัญห้าห้นึื่�งของสห้ภาพั
ศ่ลกากรย่โรปค่้อค้วามีไม่ีสอด้ค้ล้อง    
ของนื่โยบายศ่ลกากรในื่ระดั้บรัฐสมีาชิก 
ซึึ่�งมัีกมีีมีาตรฐานื่และระเบียบการที่ำางานื่
ทีี่�แตกต่างกันื่ไปตามีบริบที่และค้วามีพัร้อมี
ของแต่ละประเที่ศ โด้ยถึึงแม้ีว่าสห้ภาพั
ย่โรปจึะมีีห้น่ื่วยงานื่กลาง อย่างเช่นื่
ค้ณะกรรมีาธีิการย่โรปที่ี�ที่ำาห้นื่้าทีี่�ในื่
การที่ำาให้้เกิด้ค้วามีสอด้ค้ล้องกันื่ในื่
เชิงนื่โยบายศ่ลกากรอย่่แล้ว แต่เห็้นื่
ได้้ชัด้ว่าบที่บาที่ในื่ด้้านื่การเสนื่อร่าง
กฎห้มีายและการประเมิีนื่การที่ำางานื่
ของศ่ลกากรของประเที่ศสมีาชิก
นัื่�นื่เป็นื่ภาระงานื่ทีี่�มีากแล้ว จึึงไม่ี
สามีารถึใช้ที่รัพัยากรในื่การสร้าง ค้วามี
สอด้ค้ล้องของนื่โยบายศ่ลกากรได้้มีี
ประสิที่ธิีภาพั

  ดั้งนัื่�นื่ สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปจึึงจึำาเป็นื่
ต้องจัึด้ตั�งห้น่ื่วยงานื่ให้ม่ีทีี่�ที่ำาห้น้ื่าทีี่�ให้้
บริการและประสานื่งานื่ระห้ว่างห้น่ื่วยงานื่
ศ่ลกากรของรัฐสมีาชิกโด้ยเฉพัาะ ซึึ่�งค่้อ 
หน่วัยงานศุุลกากรัแห่งสหภาพยุโรัป 

(European Customs Agency) 
ทีี่�จึะมีีห้น้ื่าทีี่�ห้ลักดั้งต่อไปนีื่�

• นื่ำาการปฏิิบัติตามีกรอบการบริห้ารจัึด้การค้วามีเสี�ยงในื่ระดั้บสห้ภาพัย่โรป 
(EU-wide Risk Management Framework) ทีี่�เกี�ยวข้องกับการระบ่
ค้วามีเสี�ยงทีี่�เกี�ยวกับเร่�องการเงินื่และไม่ีเกี�ยวกับเร่�องการเงินื่

• ตรวจึสอบและด่้แลผ้่ประกอบการระดั้บมีาตรฐานื่ (AEO) ของสห้ภาพัย่โรป
• รับผิด้ชอบการบริห้ารจัึด้การข้อม่ีล (Data Management) โด้ยตรวจึสอบ

ค่้ณภาพัของข้อม่ีล ตรวจึสอบค้วามีถ่ึกต้อง พััฒนื่าระบบจัึด้เก็บข้อม่ีลกลาง 
และประสานื่งานื่ด้้านื่การแบ่งปันื่ข้อม่ีลระห้ว่างห้น่ื่วยงานื่

• พััฒนื่าและให้้การสนัื่บสน่ื่นื่ที่างการเงินื่ต่อโค้รงสร้างพ่ั�นื่ฐานื่ที่างเที่ค้โนื่โลยี
สารสนื่เที่ศ ปัญญาประดิ้ษฐ์และศาสตร์การวิเค้ราะห์้ข้อม่ีล (Data Analytics) 

รวมีไปถึึงการป้องกันื่อาชญากรรมีไซึ่เบอร์
• ตั�งระบบการจัึด้ห้าอ่ปกรณ์ที่างศ่ลกากรกลาง (Joint Procurement of 

Equipment)

• ส่งเสริมีการพััฒนื่าศักยภาพัของห้น่ื่วยงานื่ศ่ลกากรในื่ประเที่ศสมีาชิก     
ด้้วยโค้รงการพััฒนื่าที่รัพัยากรมีน่ื่ษย์และโค้รงการฝึ่กอบรมี

• จัึด้ตั�งระบบการตอบสนื่องต่อภาวะวิกฤติอย่างทัี่นื่ท่ี่วงทีี่
• เปิด้พ่ั�นื่ทีี่�สำาห้รับการแลกเปลี�ยนื่ประสบการณ์และค้วามีร้่เกี�ยวกับงานื่ศ่ลกากร
• เป็นื่ตัวแที่นื่สห้ภาพัย่โรปในื่การแสด้งวิสัยทัี่ศน์ื่ในื่ประเด็้นื่เร่�องการที่ำางานื่

ของศ่ลกากรในื่เวทีี่โลก
• ให้้ค้วามีช่วยเห้ล่อศ่ลกากรของรัฐสมีาชิกตามีทีี่�ได้้รับการร้องขอ

   

© Carl Campbell, Unsplash
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  โด้ยห้น่ื่วยงานื่ศ่ลกากรแห่้งสห้ภาพั
ย่โรป จึะเข้ามีาเติมีเต็มีบที่บาที่ด้้านื่
ศ่ลกากรของค้ณะกรรมีาธีิการย่โรป
และสนัื่บสน่ื่นื่การที่ำางานื่ของรัฐสมีาชิก 
ซึึ่�งจึะส่งผลให้้นื่โยบายศ่ลกากรทัี่�ว
ภ่มิีภาค้ย่โรปมีีค้วามีสอด้ค้ล้องกันื่  
มีากขึ�นื่ และที่ำาให้้งานื่ศ่ลกากรในื่ห้ลาย
ขอบข่ายมีีผลลัพัธ์ีทีี่�ดี้ยิ�งขึ�นื่ เน่ื่�องจึาก
สามีารถึลด้ต้นื่ท่ี่นื่สำาห้รับการปฏิิบัติงานื่ 
จึากการค้วบรวมีภาระงานื่ของรัฐสมีาชิก
เข้าไว้ด้้วยกันื่ตามีห้ลักการประห้ยัด้ต่อขนื่าด้ 
(Economies of Scale)  อย่างเช่นื่  
การวางเที่ค้โนื่โลยีด้้านื่การวิเค้ราะห์้
ข้อม่ีล และการจัึด้เก็บรายได้้ เป็นื่ต้นื่
  

  อนึื่�ง ห้น่ื่วยงานื่นีื่�จึะไม่ีเข้าไปก้าวก่าย
งานื่ศ่ลกากรในื่พ่ั�นื่ทีี่� และงานื่ด้้านื่                                    
การค้วบค่้มีชายแด้นื่ของประเที่ศ
สมีาชิก เ น่ื่� องจึากยังค้งต้องการ
รักษาห้ลักการเริ�มีต้นื่จึากท้ี่องถิึ�นื่ไว้      
ห้น่ื่วยงานื่นีื่�จึึงจึำาเป็นื่ต้องมีีขอบข่าย
อำานื่าจึในื่ระดั้บทีี่� เห้มีาะสมีต่อทัี่� ง                     
การขับเค้ล่�อนื่ค่้ณค่้าต่าง ๆ ในื่นื่ามี
ของสห้ภาพัย่โรปและการเค้ารพับที่บาที่
ของรัฐสมีาชิก โค้รงสร้างการบริห้าร
ของห้น่ื่วยงานื่จึึงตอ้งสะท้ี่อนื่ค้วามีรว่มี
ม่ีอของทัี่�งค้ณะกรรมีาธิีการย่โรปและ    
รัฐสมีาชิกด้้วยเช่นื่กันื่ 

4. การปฏิิรูปแลื่ะข่ยายข่อบข่่าย
    โครงการระดับมาต่รฐาน AEO  

   โค้รงการผ้่ประกอบการระดั้บมีาตรฐานื่ AEO1 ค้วรเข้ามีามีีบที่บาที่ในื่
ระบบการตรวจึปล่อยสินื่ค้้าแบบให้มี่แที่นื่ระบบการตรวจึปล่อยสินื่ค้้าทีี่�เน้ื่นื่              
การโอนื่ข้อม่ีลจึากผ้่ประกอบการต่อรอบการนื่ำาเข้า (Transactions-based) 
เน่ื่�องจึากผ้่ประกอบการกล่่มีนีื่�ได้้ผ่านื่การตรวจึสอบตามีมีาตรฐานื่ของ               
สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปมีาแลว้ จึึงมีีแนื่วโน้ื่มีทีี่�จึะกระที่ำาค้วามีผดิ้ที่างศ่ลกากรน้ื่อย
กว่า  ผ้่ประกอบการทัี่�วไป โด้ย WPG ต้องการสร้างระบบการตรวจึปล่อยสินื่ค้้า
แบบ System-Based ทีี่�มีีผ้่ประกอบการ AEO เป็นื่ตัวกลาง ดั้งนัื่�นื่โค้รงการ       
ผ้่ประกอบการระดั้บมีาตรฐานื่ AEO จึึงต้องรับการปฏิิร่ปให้้มีีภาระห้น้ื่าทีี่�                                                               
รับผิด้ชอบมีากขึ�นื่ โด้ยแลกกับสิที่ธิีประโยชน์ื่และเงินื่สนัื่บสน่ื่นื่จึากสห้ภาพัศ่ลกากร    
ทีี่�ส่งยิ�งขึ�นื่ โด้ยโค้รงสร้างการที่ำางานื่ของระบบการตรวจึปล่อยสินื่ค้้าและ                                       
โค้รงการ AEO ร่ปแบบให้ม่ี มีีดั้งนีื่�

1องค์้กรห้ร่อบริษัที่ทีี่�มีีห้น้ื่าทีี่�เกี�ยวข้องกับการเค้ล่�อนื่ย้ายสินื่ค้้า โด้ยสามีารถึเป็นื่ได้้ทัี่�งผ้่นื่ำาเข้า ผ้่ส่งออก ตัวแที่นื่
ออกของ ผ้่ขนื่ส่ง ฯลฯ โด้ยได้้รับการรับรองจึากศ่ลกากรของแต่ละประเที่ศว่าได้้ปฏิิบัติตามีกรอบมีาตรฐานื่ของ 
WCO ห้ร่อมีาตรฐานื่อ่�นื่ทีี่�เทีี่ยบเท่ี่าในื่เร่�องการรักษาค้วามีปลอด้ภัยในื่ห่้วงโซ่ึ่อ่ปที่านื่ ซึึ่�งจึะได้้รับสิที่ธิีประโยชน์ื่
ในื่การนื่ำาเข้า-ส่งออกจึากศ่ลกากรนัื่�นื่ ๆ เป็นื่การตอบแที่นื่

© Reining

© Frank Zimmermann, Unsplash 
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• ผ้่ประกอบการ AEO สามีารถึรับผิด้ชอบจัึด้การงานื่
ด้้านื่ศ่ลกากรได้้ด้้วยตนื่เอง และย่�นื่ข้อม่ีลเห้ล่านัื่�นื่                                               
ในื่นื่ามีองค์้กร (Per Entity) ทีี่ละมีาก ๆ อย่่เป็นื่ระยะ  
แที่นื่การส่งข้อม่ีลในื่ท่ี่กรอบการนื่ำาเข้าดั้งในื่ปัจึจ่ึบันื่            
แต่ข้อม่ีลทีี่�จึำาเป็นื่ต่อการประเมิีนื่ค้วามีเสี�ยงของสินื่ค้้ายังค้ง
ต้องถ่ึกย่�นื่ให้้ EU แบบแยกเป็นื่รายการล่วงห้น้ื่าก่อนื่
การนื่ำาเข้าในื่แต่ละค้รั�งเช่นื่เดิ้มี

• สร้างระบบทีี่�ใช้ค้วามีเช่�อมัี�นื่ (Trust) ในื่การที่ำางานื่ของ
ผ้่ประกอบการ AEO เป็นื่ศ่นื่ย์กลาง โด้ยผ้่ประกอบการ
เห้ล่านีื่�จึะได้้รับสิที่ธิีประโยชนื่ใ์ห้้ผ่านื่พิัธีีการศ่ลกากรได้้
เร็วขึ�นื่ (Fast Lane) แต่ต้องรับการตรวจึสอบโด้ย                                                    
ผ้่ตรวจึบัญชีและระบบการค้วบค่้มีค้วามีเสี�ยงของ
ศ่ลกากรอย่่เป็นื่ระยะ โด้ยห้ากสห้ภาพัย่โรปห้ร่อ
ศ่ลกากรของประเที่ศสมีาชิกตรวจึพับผ้่ประกอบการ 
AEO การกระที่ำาค้วามีผิด้ การสำาแด้งข้อม่ีลเท็ี่จึ ห้ร่อ
การไมี่ปฏิิบัติตามีกฎอย่างต่อเน่ื่�อง (โด้ยอาศัยการ
ตรวจึสอบข้อม่ีลในื่ข้อ2.) ผ้่ประกอบการจึะต้องถ่ึก
ระงับห้ร่อส่ญเสียสถึานื่ะ AEO และถ่ึกบันื่ทึี่กข้อม่ีลการ                                                 
กระที่ำาผิด้ในื่ค้ลังข้อม่ีลกลางของสห้ภาพัศ่ลกากร      
พัร้อมีทัี่�งรับมีาตรการลงโที่ษอ่�นื่ ๆ ทีี่�มีีค้วามีร่นื่แรง
กว่าในื่ปัจึจ่ึบันื่

• ผ้่ประกอบการทีี่�ไม่ีได้้รับมีาตรฐานื่ AEO อย่างเช่นื่ผ้่ค้้า
ในื่แพัลตฟอร์มี E-commerce ต้องมีีเอกสารรับรอง 
(Bond) เพั่�อรับประกันื่ค้วามีนื่่าเช่�อถ่ึอทีี่�จึะที่ำาการค้้า
กับสห้ภาพัย่โรป โด้ยเอกสารรับรองดั้งกล่าวต้องได้้
รับการค้ำ�าประกันื่โด้ยผ้่ประกอบการ AEO ซึึ่�งจึะที่ำาให้้        
ผ้่ประกอบการเห้ล่านีื่�ได้้รับสิที่ธิีประโยชน์ื่ในื่การตรวจึ
ปล่อยสินื่ค้้าทีี่�ค้ล้ายค้ลึงกับของผ้่ประกอบการ AEO           
ห้ากมีีการตรวจึผลการสำาแด้งเท็ี่จึ ผ้่นื่ำาเข้าจึะต้องเสีย
ค่้าปรับทีี่�มีากกว่าการเสียค่้าปรับในื่กรณีการสำาแด้งเที่็จึ
แบบทัี่�วไป ทัี่�งนีื่� ผ้่ประกอบการ AEO จึะต้องร่วมี
รับผิด้ชอบห้ร่อถ่ึกระงับสถึานื่ะ AEO ห้ากปล่อยให้้
ผ้่ประกอบการทีี่�ตนื่ให้้การค้ำ�าประกันื่กระที่ำาค้วามีผิด้
อย่างต่อเน่ื่�อง

   ระบบดั้งกล่าวจึะส่งผลให้้ผ้่นื่ำาเข้าสินื่ค้้ามีายัง EU ต้อง
ได้้รับการรับรองจึากสห้ภาพัย่โรปทัี่�งโด้ยตรง (การเป็นื่        
ผ้่ประกอบการ AEO ในื่ตนื่เอง) และโด้ยอ้อมี (การได้้
รับการค้ำ�าประกันื่ผ่านื่ผ้่ประกอบการ AEO) ซึึ่�งจึะลด้ภาระ   
การตรวจึสอบปริมีาณสินื่ค้้าทีี่�เพิั�มีมีากขึ�นื่ แต่ยังสามีารถึ
ป้องกันื่การกระที่ำาค้วามีผดิ้และค้วบค่้มีมีาตรฐานื่ด้้านื่ค้วามี
มัี�นื่ค้งของสินื่ค้้าได้้ด้้วยกลไกการสร้างค้วามีน่ื่าเช่�อถ่ึอและ      
การรับผิด้ชอบร่วมีกันื่

 6. การควบคุมสำินค้าแบบ ABC Model 
 (Authorized, Bonded, 
  or subject to greater Control) 

   ระบบการตรวจึปล่อยสินื่ค้้าทีี่�พึั�งพิังผ้่ประกอบการ AEO 
เป็นื่ห้ลักในื่ข้อ 5. จึะถ่ึกค้วบค่้มีโด้ยห้นื่ว่ยงานื่ศ่ลกากรแห่้ง
สห้ภาพัย่โรป (European Customs Agency) จึึง
ที่ำาให้้มีีการกำากับและติด้ตามีการกระที่ำาค้วามีผิด้ของผ้่นื่ำาเข้า                                                     
อย่่ตลอด้เวลา โด้ยระบบดั้งกล่าวจึะบีบให้้ผ้่ประกอบการ    
มีีที่างเล่อก 3 ที่างเที่่านัื่�นื่ในื่การที่ี�จึะนื่ำาเข้าสินื่ค้้าส่่ตลาด้ 
EU ค่้อ 
1. การพััฒนื่าองค์้กรและสมัีค้รเข้าเป็นื่ผ้่ประกอบการ 

AEO ของ EU (Authorized) 
2. การใช้ใบรับรองทีี่�ได้้รับการค้ำ�าประกันื่จึากผ้่ประกอบการ 

AEO (Bonded) 
3. การยอมีรับกระบวนื่การค้วบค่้มีสินื่ค้้าทีี่�เข้มีงวด้มีากขึ�นื่ 

(Greater Control) 
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   เห็้นื่ได้้ชัด้ว่าระบบดั้งกล่าวต้องการผลักดั้นื่ให้้ผ้่นื่ำาเข้าเร่ง
พััฒนื่าตนื่เองให้้เขา้เป็นื่ผ้่ประกอบการ AEO เพั่�อรับประกันื่
การปฏิิบัติตามีมีาตรฐานื่และข้อกำาห้นื่ด้ของ EU ให้้ได้้มีาก
ทีี่�ส่ด้ อย่างไรก็ตามี ผ้่ประกอบการ AEO ส่วนื่ให้ญ่ของ 
EU มัีกเป็นื่ผ้่ประกอบการในื่ภ่มิีภาค้อ่�นื่ และเป็นื่การยาก 
ทีี่� EU จึะเข้าไปตรวจึสอบห้ร่อค้วบค่้มีการปฏิิบัติตามีกฎ
ได้้โด้ยละเอียด้ WPG จึึงได้้เสนื่อแนื่วการค้วบค่้มี AEO 
3 ขั�นื่ ค่้อ 

1. ผ้่ประกอบการ AEO จึะต้องพััฒนื่าระบบการค้วบค่้มี
สินื่ค้้าทีี่�จึะนื่ำาเข้า EU ของตนื่เอง มิีฉะนัื่�นื่ ผ้่ประกอบการ 
อาจึส่ญเสียสถึานื่ะ AEO ห้ร่อเสียค่้าปรับ 

2. ระบบการค้วบค่้มีสินื่ค้้าภายในื่ของผ้่ประกอบการจึะต้อง
ได้้รับการรับรองและตรวจึสอบโด้ยผ้่ตรวจึสอบภายนื่อก
อย่่เป็นื่ระยะ ๆ 

3. ห้น่ื่วยงานื่ศ่ลกากรย่โรปจึะที่ำาการตรวจึสอบข้อม่ีลจึาก
ผ้่ประกอบการด้้วยระบบวเิค้ราะห์้ค้วามีเสี�ยงของตนื่เอง
อีกค้รั�ง

7. การยกเลื่ิกการงดเว้นภาษ่ศุุลื่กากร 
    สำำาหรับสำินค้าท่ี่�ม่มูลื่ค่าไม่เกิน 150 ยูโร 
   (150 Euro de minimis Duty Threshold)

  ในื่ปัจึจ่ึบันื่ สินื่ค้้าทีี่�นื่ำาเข้ามีาในื่ EU อันื่มีีม่ีลค่้าไม่ีเกินื่ 
150 ย่โร จึะได้้รับการยกเว้นื่ภาษีศ่ลกากร เพ่ั�อการเอ่�อ
ประโยชน์ื่ต่อการขนื่ส่งสิ�งของทีี่�ไม่ีมีีลักษณะที่างการค้้า และ
เพ่ั�อไม่ีสร้างค้วามียากลำาบากต่อปัจึเจึกบ่ค้ค้ลในื่สห้ภาพัย่โรป 
อย่างไรก็ตามี WPG มีองว่าการงด้เว้นื่ภาษีไม่ีได้้ช่วยให้้
พิัธีีการนื่ำาเข้าสินื่ค้้าเรียบง่ายขึ�นื่แต่อย่างใด้ เพัราะผ้่นื่ำาเข้า
ยังค้งต้องสำาแด้งข้อม่ีลสินื่ค้้าท่ี่กชนิื่ด้ ในื่ท่ี่กระดั้บราค้าต่อ
ศ่ลกากร และยังค้งต้องเสียภาษีม่ีลค่้าเพิั�มี 

   ในื่ขณะเดี้ยวกันื่ การตั�งราค้าขั�นื่ตำ�าสำาห้รับการงด้เว้นื่
ภาษียังกระต้่นื่ให้้ผ้่นื่ำาเข้าลักลอบแยกส่วนื่สินื่ค้้าลงในื่ห้ลาย 
บรรจ่ึภัณฑ์์เพ่ั�อให้้ได้้รับการยกเวน้ื่ภาษ ีซึึ่�งถ่ึอเป็นื่การกระที่ำา
ทีี่�ไม่ีส่งผลดี้ต่อห้ลักการแข่งขันื่ที่างการค้้าและส่งผลเสียต่อ
สิ�งแวด้ล้อมีจึากการใช้ที่รัพัยากรในื่การขนื่ส่งเพิั�มีมีากขึ�นื่ 
ดั้งนัื่�นื่ WPG จึึงเสนื่อให้้ยกเลิกการใช้ราค้าขั�นื่ตำ�าเพ่ั�อการ
งด้เว้นื่ภาษีนื่ำาเข้า แต่ให้้เปลี�ยนื่ไปใช้การที่ำาให้้ระเบียบการ
ชำาระภาษีศ่ลกากรของสินื่ค้้าทีี่�มีีม่ีลค่้าตำ�ามีีค้วามีเรียบง่าย 
มีากขึ�นื่แที่นื่ (Simplification) 

 8. ชุ่ดมาต่รการสำำาหรับ
     สำหภาพัศุุลื่กากรยุโรปส่ำเข่่ยว 
     (Green EU Customs)

   ห้น่ื่วยงานื่ศ่ลกากรมีีบที่บาที่สำาคั้ญอย่างยิ�งต่อแผนื่การ
ปฏิิร่ปสีเขียวของสห้ภาพัย่โรป (EU Green Deal) โด้ย
สห้ภาพัศ่ลกากรต้องเริ�มีจึากการที่ำาให้้กระบวนื่การที่าง
ศ่ลกากรต่าง ๆ  เป็นื่มิีตรต่อสิ�งแวด้ล้อมีมีากขึ�นื่ ซึึ่�งข้อเสนื่อ
ห้ลายข้อในื่ข้างต้นื่ก็ล้วนื่มีีผลต่อการสร้างระบบศ่ลกากร
สีเขียว อาทิี่ การที่ำาให้้กระบวนื่การต่าง ๆ เป็นื่ร่ปแบบ
ดิ้จิึทัี่ล (Digitalization) ช่วยลด้การใช้กระด้าษ การใช้
โค้รงสร้างของสห้ภาพัศ่ลกากรแบบให้ม่ีอันื่ส่งผลให้้เกิด้
ค้วามีสอด้ค้ล้องและสมีำ�าเสมีอในื่การค้วบค่้มีสินื่ค้้าทีี่�ไม่ีเป็นื่มิีตร
ต่อสิ�งแวด้ล้อมีทัี่�วทัี่�งสห้ภาพัย่โรป การยกเลิกราค้าขั�นื่ตำ�าเพ่ั�อการ
ยกเว้นื่ภาษีศ่ลกากรช่วยลด้การใช้ที่รัพัยากรในื่การแยกส่วนื่สินื่ค้้า 
โด้ยเฉพัาะสินื่ค้้า E-commerce 

© Olga Filatova, Ouch!
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    ศ่ลกากรย่โรปค้วรออกข้อกำาห้นื่ด้ ห้ร่อกฎห้มีายอ่�นื่ ๆ เพ่ั�อการค้วบค่้มี
ค่้ณภาพัและค่้ณลักษณะที่ี�เป็นื่มิีตรต่อสิ�งแวด้ล้อมีเช่นื่ การบังคั้บใช้เที่ค้โนื่โลยี 
Blockchain เพั่�อการตรวจึสอบแห้ล่งทีี่�มีาของสินื่ค้้าว่าที่ำามีาจึากวัตถ่ึทีี่�สร้าง  
ผลเสียต่อสิ�งแวด้ล้อมีห้ร่อไม่ี ยิ�งไปกว่านัื่�นื่ สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปค้วรเป็นื่ผ้่นื่ำา
ในื่การเปลี�ยนื่แปลงระเบียบที่างศ่ลกากรด้้านื่สิ�งแวด้ล้อมีในื่ระดั้บระห้ว่างประเที่ศ 
โด้ยสามีารถึเป็นื่หั้วห้อกริเริ�มีการปรับปร่งพิักัด้อัตราศ่ลกากรสำาห้รับสินื่ค้้า                 
ทีี่�เป็นื่มีิตรต่อสิ�งแวด้ล้อมีในื่ระบบฮาร์โมีไนื่ซึ่์ (Harmonized System) 
ขององค์้การศ่ลกากรโลก (WCO) ห้ร่อระบบการจัึด้ประเภที่สินื่ค้้าอ่�นื่ ๆ ให้้มีี
ค้วามีเห้มีาะสมีเพ่ั�อส่งเสริมีการค้้าสินื่ค้้าทีี่�ดี้ต่อสิ�งแวด้ล้อมีเห้ล่านีื่�ในื่ตลาด้โลก

9. การฝึึกอบรมแลื่ะเสำริมศุักยภาพัข่องหน่วยงานศุุลื่กากร  

    การเพิั�มีขึ�นื่ของภารกิจึที่างศ่ลกากรทีี่�ไม่ีเกี�ยวข้องกับการเงินื่และการจัึด้เก็บ
รายได้้ส่งผลให้้ทัี่�งประเที่ศสมีาชิกและสห้ภาพัย่โรปต้องเสริมีศักยภาพัการที่ำางานื่
และฝึ่กอบรมีเจ้ึาห้น้ื่าทีี่�ให้้สามีารถึปฏิิบัติภารกิจึได้้ดี้ยิ�งขึ�นื่ จึึงต้องมีีนื่โยบาย     
ด้้านื่ที่รัพัยากรมีน่ื่ษย์ เพ่ั�อด้งึด่้ด้บ่ค้ลากรทีี่�มีีค้วามีสามีารถึให้ม่ี ๆ  และสร้างทัี่กษะ
ให้ม่ี ๆ ให้้กับเจ้ึาห้น้ื่าทีี่�ทีี่�มีีอย่่แล้ว ให้้สามีารถึรับม่ีอกับค้วามีเสี�ยงในื่การที่ำางานื่
จึากวัตถ่ึอันื่ตราย สารเค้มีี ทัี่�งยังสามีารถึใช้เที่ค้โนื่โลยีเพ่ั�อการจัึด้การค้วามีเสี�ยง
และการวางแผนื่ที่างการเงินื่ได้้ดี้ด้้วยเช่นื่กันื่

10. การฝึึกอบรมแลื่ะเสำริมศัุกยภาพัข่องหน่วยงานศุุลื่กากร  

  กล่่มี WPG ได้้พัยายามีทีี่�จึะวัด้และ
ประเมิีนื่ช่องว่างการจัึด้เก็บรายได้้ที่าง
ศ่ลกากรของสห้ภาพัศ่ลกากรย่โรป 
(Customs Revenue Gap) ทีี่�เกิด้
จึากการเปรียบเทีี่ยบรายได้้ประมีาณการ
กับรายได้้ทีี่�แท้ี่จึริงของห้น่ื่วยงานื่ศ่ลกากร 
แต่พับว่าไม่ีสามีารถึที่ำาการประเมิีนื่ค่้าได้้ 
เน่ื่�องจึากสห้ภาพัศ่ลกากรยังไม่ีมีีข้อม่ีล
ทีี่�มีีค่้ณภาพัมีากพัอและขาด้ระเบียบวิธีี 
(Methodology) ในื่การวัด้ผล ทัี่�งทีี่�
สห้ภาพัย่โรปสามีารถึที่ำาการประเมิีนื่ค่้า                                     
ดั้งกล่าวสำาห้รับรายได้้จึากภาษีม่ีลค่้าเพิั�มีได้้ 
  

  การไม่ีสามีารถึประเมิีนื่ช่องว่าง
ที่างรายได้้ศ่ลกากร ที่ำาให้้ไม่ีสามีารถึ
วางแผนื่การจัึด้การและปรับปร่ง      
การที่ำางานื่ของสห้ภาพัศ่ลกากรได้้
อย่างตรงจ่ึด้ ดั้งนัื่�นื่ WPG จึึงเสนื่อ
ให้้สห้ภาพัศ่ลกากรต้องสร้างกรอบ 
การที่ำางานื่ด้้านื่ข้อม่ีลและระเบียบวิธีี
เพ่ั�อที่ำาการประเมิีนื่ช่องว่างรายได้้ และ
ค้วรต้องออกรายงานื่การวิเค้ราะห์้       
ช่องว่างการจัึด้เก็บรายได้้ที่างศ่ลกากร
ให้้ได้้อย่างน้ื่อยปีละ 1 ค้รั�ง

© Natasha Remarchuk, Ouch!
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บที่วิเคราะห์: บที่วิเคราะห์: 
ความเป็นไปได้ข่องทัี่�ง 10 ข้่อเสำนอจัาก WPGความเป็นไปได้ข่องทัี่�ง 10 ข้่อเสำนอจัาก WPG
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  ในื่ขั�นื่ถัึด้ไป ข้อเสนื่อดั้งกล่าวจึะเข้าส่่
กระบวนื่การพัิจึารณาในื่รัฐสภาย่โรปที่ี�ซึึ่�งผ้่
แที่นื่ประเที่ศสมีาชิกในื่สห้ภาพัย่โรปจึะร่วมี
วิพัากษ์วิจึารณ์ค้วามีเป็นื่ไปได้้และผลกระที่บ
ของ    ข้อเสนื่อทัี่�งห้มีด้ และค้ณะกรรมีาธิีการ
ย่โรปจึะจัึด้ตั�ง Reflection Group ทีี่�ผ้่แที่นื่
จึากชาติสมีาชิกสห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปจึะร่วมี
แสด้งค้วามีคิ้ด้เห็้นื่ต่อข้อแนื่ะนื่ำาดั้งกล่าวด้้วย
เช่นื่กันื่ โด้ยค้ณะกรรมีาธิีการย่โรป จึะเป็นื่                     
ผ้่รวบรวมีข้อแนื่ะนื่ำา ข้อโต้แย้ง และข้อเสนื่อ
เพิั�มีเติมีจึากทัี่�งสองกล่่มีมีาวิเค้ราะห์้ร่วมีกันื่กับ                                          
ผลการปรึกษาห้าร่อกับภาค้ส่วนื่อ่�นื่ ๆ ก่อนื่
ทีี่�จึะเสนื่อร่างการปฏิิร่ปสห้ภาพัศ่ลกากรย่โรป   
อย่างเป็นื่ที่างการภายในื่สิ�นื่ปี 2565 (2022) นีื่�

  โด้ยปฏิิเสธีไม่ีได้้ว่า ห้ลายข้อเสนื่อของ WPG นัื่�นื่มีีค้วามีท้ี่าที่าย
สำาห้รับการปฏิิบัติตามีอย่่ห้ลายประการ ในื่ส่วนื่ส่ด้ท้ี่ายนีื่� จึด้ห้มีายข่าว 
CPMU News จึึงขอนื่ำาเสนื่อบที่วิเค้ราะห์้ค้วามีเป็นื่ไปได้้ของข้อเสนื่อ
ดั้งกล่าวจึาก WPG  ดั้งนีื่�

1. การัหาจุัดีก้�งกลางท่างอ่ำานาจัรัะหว่ัางหน่วัยงานส่วันกลาง

  และรััฐสมาชิกนั�นท่ำาไดี�ยาก

   เน่ื่�องจึากข้อเสนื่อห้ลายข้อของ WPG เริ�มีมีาจึากการระบ่ว่ารากเห้ง้า
ของปัญห้าภายในื่สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปค่้อค้วามีไม่ีสอด้ค้ล้องกันื่ของ
นื่โยบายศ่ลกากรในื่รัฐสมีาชิก ซึึ่�งสามีารถึแปลค้วามีได้้ว่า รัฐสมีาชิกนัื่�นื่
มีีอำานื่าจึในื่การกำาห้นื่ด้นื่โยบายศ่ลกากรมีากจึนื่เกินื่ไปจึนื่ที่ำาให้้ไม่ีเกิด้
ค้วามีเป็นื่เอกภาพัที่างนื่โยบายและไม่ีสามีารถึผลักดั้นื่เป้าห้มีายให้ญ่ของ
สห้ภาพัศ่ลกากรได้้ ข้อเสนื่อของ WPG จึึงมีีนัื่ยยะของการเพิั�มีอำานื่าจึ
ของห้น่ื่วยงานื่กลางมีากขึ�นื่ อย่างเช่นื่การปรับโค้รงสร้างของสห้ภาพั
ศ่ลกากรให้ม่ีทัี่�งห้มีด้ ห้ร่อการก่อตั�ง European Customs Agency 
ถึึงแม้ีว่า WPG จึะระบ่ในื่รายงานื่ห้ลายค้รั�งว่าห้น่ื่วยงานื่เห้ล่านีื่� จึะใช้
อำานื่าจึอย่่ตรงจ่ึด้กึ�งกลางระห้ว่างห้น่ื่วยงานื่กลางและรัฐสมีาชิก โด้ยจึะ
ไม่ีเข้าไปก้าวก่ายการที่ำางานื่ของรัฐสมีาชิก แต่กระนัื่�นื่ การห้าจ่ึด้กึ�งกลาง  
ดั้งกล่าวก็ไม่ีสามีารถึเกิด้ขึ�นื่ได้้ง่ายด้ายนัื่ก
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  จึากการค้าด้การณ์ ประเด้็นื่นีื่�อาจึได้้รับ   
ค้วามีเห็้นื่ชอบจึากกล่่มีธ่ีรกิจึห้ร่อห้อการค้้า
ในื่ต่างประเที่ศ เน่ื่�องจึากช่วยอำานื่วยค้วามี
สะด้วกและลด้ค้วามีซัึ่บซ้ึ่อนื่ในื่เร่�องพิัธีีการตรวจึ
สอบสินื่ค้้าในื่การนื่ำาเข้าสินื่ค้้า เน่ื่�องจึากกล่่มี
ธ่ีรกิจึจึะไม่ีต้องประสบปัญห้าค้วามีสับสนื่ของ        
การตีค้วามีและการปรับใช้ระเบียบพิัธีีการ
ศ่ลกากรที่ี�แตกต่างกันื่ไปในื่แต่ละรัฐสมีาชิก
อีกต่อไป โด้ยในื่ปัจึจ่ึบันื่ ห้อการค้้าอเมีริกันื่
ในื่สห้ภาพัย่โรป (American Chamber 
of Commerce to the European 
Union) ได้้ออกมีาสนัื่บสน่ื่นื่การเพิั�มีอำานื่าจึของ                                           
ห้น่ื่วยงานื่กลางและการจัึด้ตั�ง European 
Customs Agency แล้ว1

    อย่างไรก็ตามี รายงานื่ของ WPG อาจึได้้รับ
กระแสวิพัากษวิ์จึารณ์ในื่แง่ลบจึากรัฐสภาย่โรป
และ Reflection Group ทีี่�เป็นื่ตัวแที่นื่จึาก  
รัฐสมีาชิก เน่ื่�องจึากข้อเสนื่อจึาก WPG จึะ
ที่ำาให้้อำานื่าจึในื่ออกนื่โยบายศ่ลกากรและการ
ค้วบค่้มีชายแด้นื่ของศ่ลกากรในื่รัฐสมีาชิกนัื่�นื่
ลด้ลงไม่ีมีากก็น้ื่อย ประกอบกับในื่ปัจึจ่ึบันื่ 
ศ่ลกากรของรัฐสมีาชิกได้้เสียอำานื่าจึในื่การ
เก็บรายได้้จึากภาษีศ่ลกากรไปแล้ว (ร้อยละ 
75 ของรายได้้จึากภาษีศ่ลกากรถ่ึกส่งเข้างบ
ประมีาณส่วนื่กลางของ EU ซึึ่�งอาจึถ่ึกนื่ำาไป
จัึด้สรรให้้รัฐสมีาชิกอ่�นื่ ห้ร่อเพ่ั�อการด้ำาเนิื่นื่
การในื่ด้้านื่อ่�นื่ทีี่�ไม่ีเกี�ยวข้องกับการศ่ลกากร       
ตามีด่้ลยพิันิื่จึของห้น่ื่วยงานื่กลางของสห้ภาพัย่โรป) 
ประเที่ศสมีาชิกจึึงอาจึมีีที่่าทีี่ในื่แง่ลบต่อข้อ
เสนื่อ และอาจึส่งผลให้้กระบวนื่การพิัจึารณา
และรบัรองกฎห้มีายการปฏิิร่ปสห้ภาพัศ่ลกากร
ย่โรปมีีค้วามียากลำาบากในื่อนื่าค้ต

1AmCham EU, “Consultation Response: Wise Per-
sons Group Feedback,” Accessed 3 May 2022, 
https://www.amchameu.eu/system/files/position_pa-
pers/wise_persons_group_feedback_.pdf.

2. ภารัะที่�เพิ�มข้�นหลายเท่่าตัิวัขอ่ง AEO 

   และกำาแพงท่างการัค�าที่�ส้งข้�น

    ข้อเสนื่อทีี่�สำาคั้ญอีกประการห้นึื่�งของ WPG 
ค่้อ การปฏิิร่ปโค้รงการผ้่ประกอบการระดั้บ
มีาตรฐานื่ AEO ให้้เป็นื่กลไกในื่การตรวจึสอบ
มีาตรฐานื่สินื่ค้้าและให้้จัึด้การข้อม่ีลด้้านื่พิัธีีการ
ศ่ลกากรด้้วยตนื่เอง ผ้่ประกอบการ AEO จึึง
ต้องลงท่ี่นื่พััฒนื่าโค้รงสร้างขององค์้กรให้้ตรง
ตามีมีาตรฐานื่ให้ม่ีทีี่� EU กำาห้นื่ด้ ทัี่�งยังต้อง
มีีห้น้ื่าทีี่�ตรวจึสอบและรับผิด้ชอบต่อค้วามีผิด้พัลาด้
ของตนื่เอง และค้วามีผิด้พัลาด้ของกล่่มีธ่ีรกิจึทีี่�
ตนื่เองให้้บริการค้ำ�าประกันื่อกีด้้วย ระบบนีื่�จึึงจึะ
ที่ำาให้้ผ้่ประกอบ AEO แบกรับภาระมีากจึนื่เกินื่ไป 
และอาจึมีีค้วามีเห็้นื่ว่าการค้งไว้ซึึ่�งสถึานื่ะ AEO 
กับ EU นัื่�นื่เป็นื่การ “ได้้ไม่ีค้่้มีเสีย”  

  ในื่ขณะเด้ียวกันื่ ผ้่ประกอบการทัี่�วไปที่ี�
ไม่ีมีีสถึานื่ะ AEO กับ EU จึะต้องเผชิญ
กับกำาแพังที่างการค้้าที่ี�ส่งขึ�นื่ จึากระบบการ
ค้วบค่้มีแบบ ABC Model เน่ื่�องจึากจึะไมี่
สามีารถึนื่ำาเข้าสินื่ค้้าได้้อย่างสะด้วกรวด้เร็ว
และเสรี โด้ยจึะต้องเสียต้นื่ท่ี่นื่เพิั�มีขึ�นื่มีห้าศาล
จึากการใช้บริการค้ำ�าประกันื่ใบรับรองค่้ณภาพัจึาก
ผ้่ประกอบการ AEO รายอ่�นื่ ห้ร่ออาจึต้องพับ
กับการตรวจึสอบทีี่�เข้มีงวด้และยาวนื่านื่มีาก
ขึ�นื่ห้ากไม่ีเล่อกใช้บริการ ค้ำ�าประกันื่ ซึึ่�งจึะส่ง
ผลเสียกับสินื่ค้้านื่ำาเข้าทีี่�มีีค้วามีอ่อนื่ไห้วต่อ
เง่�อนื่ของเวลา อย่างเช่นื่สินื่ค้้าที่างการเกษตร 
เป็นื่ต้นื่ ยิ�งไปกว่านัื่�นื่ กล่่มีธ่ีรกิจึขนื่าด้กลาง
และขนื่าด้ย่อมี (SMEs) จึะได้้รับผลกระที่บ                   
แบบเดี้ยวกันื่แต่ร่นื่แรงกว่าห้ลายเท่ี่าตัว                                
เน่ื่�องด้้วยอย่่ในื่บริบที่ทีี่�ไม่ีได้้เงินื่ท่ี่นื่สำารอง
มีากเท่ี่ากล่่มีธ่ีรกิจึขนื่าด้ให้ญ่ 



 สำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณ กรุงบัรัสเซีลส์  22

ปีทู่� 7 ฉบัับัทู่� 3  เมษายนุ 2565
CPMU
NEWS

  ด้้วยเห้ต่นีื่� ภาค้ธ่ีรกิจึทัี่�งในื่ EU ทีี่�พึั�งพิัง
วัตถ่ึดิ้บจึากการนื่ำาเข้า และภาค้การส่งออก
จึากนื่อก EU จึึงอาจึไม่ีให้้การสนัื่บสน่ื่นื่ต่อข้อ
เสนื่อในื่ประเด็้นื่นีื่� และห้ากข้อเสนื่อนีื่�ได้้รับการ
รับรองในื่อนื่าค้ต EU จึะประสบปัญห้าอย่าง
มีากในื่การเจึรจึาปรับปร่งค้วามีตกลงยอมีรับ
ร่วมีกันื่ (Mutual Recognition Arrangement: 

MRA) กับประเที่ศค่่้ค้้า เน่ื่�องจึากประเที่ศค่่้ค้้า
เห้ล่านีื่�ล้วนื่ต้องการปกป้องผ้่ส่งออกของตนื่เอง
ด้้วยการพัยายามีเจึรจึาข้อกำาห้นื่ด้ AEO      
ให้้สร้างภาระตอ่ผ้่ส่งออกให้้มีากที่ี�ส่ด้ ซึึ่�งเกิด้ขึ�นื่
ได้้ยากกับข้อเสนื่อในื่ปัจึจ่ึบันื่ของ WPG

   

  ข้อเสนื่อของ WPG ห้ลายประการยังเป็นื่
เพีัยงแต่การกำาห้นื่ด้เป้าห้มีายเท่ี่านัื่�นื่ แต่
ยังไม่ีมีีการเสนื่อแนื่วที่างปฏิิร่ปอย่างเป็นื่               
ร่ปธีรรมี ซึึ่�งอาจึส่งผลให้้ข้อเสนื่อดั้งกล่าว
เป็นื่เพีัยงแค่้ “เส่อกระด้าษ” ทีี่�ไม่ีสามีารถึ
สร้างค้วามีเปลี�ยนื่แปลงได้้จึริง โด้ยเฉพัาะในื่               
ข้อเสนื่อทีี่�เกี�ยวข้องกับการปรับโค้รงสร้างให้ญ่
ของสห้ภาพัศ่ลกากร การพััฒนื่าบ่ค้ลากร และ
การประเมีินื่ช่องว่างการจึัด้เก็บรายได้้ศ่ลกากร 
ทีี่�ยังไม่ีมีีการเสนื่อแนื่วที่างทีี่�แน่ื่ชัด้ว่าจึะต้อง
เป็นื่ค้วามีรับผิด้ชอบของห้น่ื่วยงานื่ใด้ ห้ร่อ                       
จึะต้องเริ�มีต้นื่ในื่ทิี่ศที่างไห้นื่
 

   นื่อกจึากนีื่� การทีี่�ยังไม่ีมีีแนื่วที่างที่ี�แน่ื่ชัด้
ยังสร้างค้วามีเสี�ยงให้้มีีการก่อตั�งห้น่ื่วยงานื่ทีี่�
มีีโค้รงสร้างการที่ำางานื่ทัี่บซ้ึ่อนื่กันื่ ซึึ่�งสามีารถึ
เ ป็นื่ได้้ ทัี่� งการทัี่บซ้ึ่อนื่ในื่ห้น่ื่วยงานื่ด้้านื่
ศ่ลกากรของค้ณะกรรมีาธีิการย่โรปเอง อาที่ิ                     
ค้ณะก ร ร มี า ธิี ก า ร ย่ โ ร ป ฝ่่ า ย ภ า ษี แ ล ะ                                               
สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรป (DG Taxud) และ    
European Customs Agency ทีี่� WPG 
เสนื่อให้้มีีการก่อตั�ง รวมีทัี่�งสามีารถึเป็นื่    
ค้วามีทัี่บซ้ึ่อนื่ระห้ว่างห้น่ื่วยงานื่ศ่ลกากรกลาง 
ห้น่ื่วยงานื่ศ่ลกากรของรัฐสมีาชิก และห้น่ื่วยงานื่
ค้วบค่้มีชายแด้นื่อ่�นื่ ๆ ซึึ่�งจึะสร้างปัญห้าต่อทัี่�ง                                             
เจ้ึาห้น้ื่าทีี่�และผ้่ประกอบการ จึากปัญห้า
การตีค้วามีขอบเขตอำานื่าจึและการบังคั้บใช้
กฎห้มีายศ่ลกากรทีี่�แตกต่างกันื่ ซึึ่�งเป็นื่ปัญห้าทีี่�
เกิด้ขึ�นื่แล้วในื่ปัจึจ่ึบันื่ภายในื่สห้ภาพัศ่ลกากรย่โรป

3. แนวัท่างการัปฏิิร้ัปที่�ยังไรั�ทิ่ศุท่างแน่ชัดีและอ่าจัสรั�างโครังสรั�างการัท่ำางานทั่บซ้�อ่น

©  Antonio Filigno, Pexels 
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     ข้อเสนื่อเพั่�อการปฏิิร่ปสห้ภาพัศ่ลกากรย่โรปจึากกล่่มี WPG    
แสด้งให้้เห็้นื่ถึึงการเตรียมีค้วามีพัร้อมีรับม่ีอการเปลี�ยนื่แปลงและ    
ค้วามีท้ี่าที่ายให้ม่ี ๆ ที่างการค้้าระห้ว่างประเที่ศอย่่ตลอด้เวลาของ         
สห้ภาพัย่โรป ทีี่�มีีกลไกการตรวจึสอบและการเสนื่อร่างกฎห้มีายได้้อย่าง
ค้ล่องตัวแม้ีจึะประกอบไปด้้วยประเที่ศสมีาชิกมีากกว่า 27 ประเที่ศ 
อย่างไรก็ตามี ผลการตอบรับจึากภาค้ส่วนื่ต่าง ๆ ต่อรายงานื่ฉบับนีื่� 
ยังค้งต้องได้้รับการติด้ตามีต่อไป เน่ื่�องจึากมีีห้ลายประเด็้นื่ทีี่�กระที่บต่อ
ห้ลายภาค้ส่วนื่ในื่ที่างลบ และมีีห้ลายประเด็้นื่ทีี่�ยังไม่ีมีีแนื่วที่างแน่ื่ชัด้ในื่              
การด้ำาเนิื่นื่การ จึึงเป็นื่ทีี่�น่ื่าสนื่ใจึว่าร่างแนื่วที่างการปฏิิร่ปอย่างเป็นื่ที่างการจึาก           
ค้ณะกรรมีาธิีการย่โรปทีี่�จึะต้องเผยแพัร่ภายในื่สิ�นื่ปี 2565 (2022) นีื่�    
จึะค้งเห้ล่อไว้ซึึ่�งข้อเสนื่อของ WPG มีากน้ื่อยเพีัยงใด้
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อ่�างอิ่ง

AmCham EU. “Consultation Response: Wise Persons Group Feedback.” Accessed 3 May 2022, 
 https://www.amchameu.eu/system/files/position_papers/wise_persons_group_feedback_.pdf.
Wise Persons Group on the Reform of the EU Customs Union. “Putting More Union in the European 
 Customs: Ten Proposals to Make the EU Customs Union Fit for a Geopolitical Europe.” 
 Accessed 30 April 2022. https://ec.europa.eu/taxation _customs/system/files/2022-03/TAX-
 20-002-Future%20customs-REPORT_BIS_v5%20%28WEB%29.pdf.
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รายงานความเคลืื่�อนไหว

ศุุลก�กรึสำหรัึฐอเมริึก�ติรึวิจยึดกะโหลกศุ่รึษะมนุัษย์
ในัรึะหว่ิ�งก�รึจัดส่ำงไปยังรัึฐไอโอวิ�

เม่ี�อวันื่ทีี่� 29 มีีนื่าค้มี 2565 เจ้ึาห้น้ื่าทีี่�ศ่ลกากรและป้องกันื่ชายแด้นื่ของสห้รัฐอเมีริกา (United States Customs 
and Border Protection) ตรวจึพับกะโห้ลกศีรษะมีน่ื่ษย์ 6 กะโห้ลก ณ ค้ลังสินื่ค้้าระห้ว่างประเที่ศ ท่ี่าอากาศยานื่
นื่านื่าชาติโอแฮร์ (O’Hare International Airport) รัฐชิค้าโก ในื่ระห้ว่างทีี่�จึะถ่ึกจัึด้ส่งไปยังรัฐไอโอวา (Iowa)

กะโห้ลกศรีษะมีน่ื่ษย์ดั้งกล่าวถ่ึกส่งมีาจึากประเที่ศเนื่เธีอร์แลนื่ด์้ โด้ยบรรจ่ึอย่่ในื่กล่องพััสด่้ 3 กล่อง จึากผ้่ส่งค้นื่เดี้ยวกันื่ 
ซึึ่�งเจ้ึาห้น้ื่าตรวจึพับค้วามีผิด้ปกติจึากการอ่านื่ภาพัเอกซึ่เรย์ ซึึ่�งในื่ปัจึจ่ึบันื่กะโห้ลกเห้ล่านีื่� ถ่ึกส่งไปตรวจึสอบเพิั�มีเติมี   
ทีี่�ศ่นื่ย์ค้วบค่้มีและป้องกันื่โรค้ (Centers for Disease Control and Prevention) แต่วัตถ่ึประสงค์้ของการส่ง
กะโห้ลกศีรษะมีน่ื่ษย์เห้ล่านีื่�ไปยังรัฐไอโอวายังค้งไม่ีเป็นื่ทีี่�ที่ราบแน่ื่ชัด้

อนื่ึ�ง เจ้ึาห้น้ื่าที่ี�ศ่ลกากร ณ ท่ี่าอากาศยานื่นื่านื่าชาตโิอแฮร์ ได้้ที่ำาการตรวจึยดึ้สินื่ค้้าต้องห้้ามีจึำาพัวก กะโห้ลกศีรษะมีนื่ษ่ย์ 
ห้อยที่ากที่ี�ยังมีีชวีติ (Live snails) และวสัด้จ่ึากพัช่และเนื่่�อสัตว์ มีากกว่า 1,700 รายการ ในื่ช่วง 6 เด้อ่นื่ที่ี�ผ่านื่มีา 
โด้ยสนิื่ค้้าเห้ล่านื่ี�ถึอ่เป็นื่ภัยค่้กค้ามีที่างด้้านื่สิ�งแวด้ล้อมีและการเกษตร เนื่่�องจึาก มีคี้วามีเสี�ยงที่ี�จึะเป็นื่พัาห้ะของเช่�อโรค้
ห้รอ่แมีลงศัตร่พ่ัชชนื่ดิ้ให้ม่ี ทีี่�สห้รฐัอเมีรกิายงัไม่ีมีหี้นื่ที่างการรกัษา ห้ร่อแนื่วที่างรบัมีอ่

อ่�างอิ่ง

Grace Altenhofen. Customs agents intercept packages carrying six human skulls bound for Iowa. Des Moines 
 Register. https://eu.desmoinesregister.com/story/news/2022/04/09/us-customs-intercepts-six-human-
 skulls-heading-iowa/9524304002/ . Accessed 25 April 2022.

©
 D

es
 M

oi
ne

s R
eg

ist
er



CPMU
NEWS

รายงานความเคล่ื่�อนไหว

 สำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณ กรุงบัรัสเซีลส์  26

ศุุลก�กรึฟิินัแลนัด์ติรึวิจยึดชิ�นัง�นัศิุลปะมูลค่์�กว่ิ� 46 ล้�นัดอลล�ร์ึฯ
ก่อนัม่ก�รึขนัส่ำงกลับไปยังรัึสำเซ่ย

เมี่�อวนัื่ทีี่� 6 เมีษายนื่ 2565 ศล่กากรสาธีารณรัฐฟินื่แลนื่ด์้ได้้รายงานื่การตรวจึยดึ้ภาพัเขยีนื่และประตมิีากรรมีที่ี�มีม่ีีลค่้ารวมี
มีากกว่า 46 ล้านื่ด้อลลาร์สห้รัฐ ฯ ณ จึ่ด้ข้ามีพัรมีแด้นื่ Vaalimaa ที่างตะวันื่ออกเฉียงใต้ ของฟินื่แลนื่ด้์ โด้ยชิ�นื่งานื่
ศลิปะดั้งกล่าวเป็นื่ชิ�นื่งานื่ศิลปะของสห้พัันื่ธีรัฐรัสเซีึ่ยทีี่�อย่่ระห้ว่างการขนื่ส่งกลบัห้ลงัจึากนื่ำามีาจัึด้แสด้งในื่อติาลแีละญี�ป่น่ื่

การตรวจึยึด้ดั้งกล่าวถ่ึอเป็นื่ส่วนื่ห้นึื่�งของมีาตรการค้วำ�าบาตรของสห้ภาพัย่โรป (EU) ต่อรัสเซีึ่ย ห้ลังการบ่กร่กย่เค้รนื่
ของรัสเซีึ่ยตั�งแต่วันื่ทีี่� 24 ก่มีภาพัันื่ธ์ี 2565 โด้ยชิ�นื่งานื่ศิลปะถ่ึกจัึด้ว่าเป็นื่ “สินื่ค้้าฟ่่มีเฟือย (Luxury Goods)” ทีี่�ถ่ึก    
สั�งห้้ามีมิีให้้ส่งออกจึาก EU ไปยังรัสเซีึ่ย อนึื่�ง ศ่ลกากรฟินื่แลนื่ด์้ย่นื่ยันื่ว่าชิ�นื่งานื่ศิลปะเห้ล่านีื่�จึะถ่ึกเก็บรักษาอย่างเห้มีาะสมี 
ในื่ระห้ว่างการส่บสวนื่ เพ่ั�อค้งไว้ซึึ่�งค่้ณค่้าและเอกลักษณ์ของชิ�นื่งานื่

ในื่ขณะเดี้ยวกันื่ นื่าย Sergey Tsekov ว่ฒิสมีาชิกและสมีาชิกค้ณะกรรมีาธิีการด้้านื่การต่างประเที่ศของรัสเซีึ่ยได้้
ตอบโต้การตรวจึยึด้ค้รั�งนีื่�โด้ยกล่าวห้าว่าศ่ลกากรฟินื่แลนื่ด์้กระที่ำา “การตรวจึยึด้วิสามัีญ (Extrajudicial seizure)” 
อันื่ผิด้กฎห้มีาย เปรียบเสม่ีอนื่การโจึรกรรมีสมีบัติชาติของรัสเซีึ่ย และเป็นื่การจึงใจึกีด้กันื่มิีให้้ชิ�นื่งานื่ศิลปะเห้ล่านีื่�           
ถ่ึกส่งกลับค่้นื่มีาต่ภ่มิี

อ่�างอิ่ง

Abby Baggini. Artwork Worth $46 Million Heading Back to Russia Seized by Finnish Customs. CNN. https://edi
 tion.cnn.com/style/article/finland-russia-seize-artwork-intl-scli/index.html. Accessed 25 April 2022.

©Tulli
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อินัเด่ยปรึะก�ศุยกเว้ินัภั�ษ่ศุุลก�กรึฝ้้�ยดิบ
ถึงเดือนักันัย�ยนั 2565

เม่ี�อวันื่ทีี่� 14 เมีษายนื่ 2565 รัฐบาลสาธีารณรัฐอินื่เดี้ยประกาศยกเว้นื่อัตราภาษีศ่ลกากรสำาห้รับการนื่ำาเข้าฝ้่ายดิ้บ 
(Raw Cotton) เพ่ั�อพัยายามีลด้ราค้าฝ้่ายภายในื่ประเที่ศ ห้ลังราค้าฝ้่ายดิ้บในื่อินื่เดี้ยพ่่ังส่งจึากปัญห้าเงินื่เฟ้อ 
และการขาด้แค้ลนื่ผลผลิต โด้ยการยกเว้นื่อตัราภาษีศ่ลกากรดั้งกล่าวจึะช่วยลด้ต้นื่ท่ี่นื่การผลิตให้้ผ้่ประกอบการ 
ในื่อ่ตสาห้กรรมีสิ�งที่อและช่วยแบ่งเบาภาระของผ้่บริโภค้

ในื่การนีื่� ค้ณะกรรมีการกลางด้้านื่ภาษีที่างอ้อมีและศ่ลกากร (Central Board of Indirect Taxes and Customs) 
ของอินื่เดี้ย ตัด้สินื่ใจึทีี่�จึะยกเว้นื่ภาษีนื่ำาเข้าฝ้่ายดิ้บในื่สองส่วนื่ ตามีค้ำาเรียกร้องของกล่่มีผ้่ประกอบการสิ�งที่อ
ภายในื่ประเที่ศ ได้้แก่ (1) ภาษีศ่ลกากรพ่ั�นื่ฐานื่ (Basic Customs Duty) ในื่อัตราร้อยละ 5 และ (2) ภาษี
เพ่ั�อการพััฒนื่าโค้รงสร้างพ่ั�นื่ฐานื่ที่างเกษตรกรรมี (Agriculture Infrastructure Development Cess)  
ในื่อัตราร้อยละ 5 เช่นื่เดี้ยวกันื่

อนื่ึ�ง ค้ำาสั�งด้ังกล่าวจึะมีีผลบังค้ับใช้ตั�งแต่วันื่ที่ี� 14 เมีษายนื่ 2565 ถึึงวันื่ที่ี� 30 กันื่ยายนื่ 2565

©The Indian Express

อ่�างอิ่ง

Ministry of Textiles of India. Government exempts all customs duty on Cotton imports till 30th September 2022.
 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1816875. Accessed 25 April 2022.
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อธิิบด่กรึมศุุลก�กรึและค์ณะผูู้้บริึห�รึ ศึุกษ�ดูง�นั 
ณ ท่ี่�เรืึอแอนัท์ี่เวิิร์ึป และ ท่ี่�อ�ก�ศุย�นับรัึสำเซลส์ำ

ระห้ว่างวันื่ทีี่� 19 - 22 เมีษายนื่ 2565 นื่ายพัชร อนัื่นื่ตศิลป์ อธิีบดี้กรมีศ่ลกากร นื่ายชัยย่ที่ธี ค้ำาค่้ณ ทีี่�ปรึกษา
ด้้านื่พััฒนื่าระบบค้วบค่้มีที่างศ่ลกากร นื่ายกิตติ ส่ที่ธิีสัมีพัันื่ธ์ี ทีี่�ปรึกษาด้้านื่การพััฒนื่าและบริห้ารการจัึด้เก็บ
ภาษี และค้ณะ เดิ้นื่ที่างมีายังกร่งบรัสเซึ่ลส์ ราชอาณาจัึกรเบลเยียมี เพ่ั�อศึกษาด่้งานื่ ณ สำานัื่กงานื่ให้ญ่องค์้การ
ศ่ลกากรโลก (WCO) และการปฏิิบัติงานื่ของศ่ลกากรเบลเยียมี

โด้ยในื่วันื่ทีี่� 19 เมีษายนื่ 2565 อธิีบดี้กรมีศ่ลกากรและค้ณะฯ ได้้เยี�ยมีชมีและศึกษาการปฏิิบัติพิัธีีการศ่ลกากร 
ณ ท่ี่าเร่อแอนื่ท์ี่เวิร์ป (Port of Antwerp) และ ในื่วันื่ทีี่� 20 เมีษายนื่ 2565 ค้ณะฯ ได้้เยี�ยมีชมีและศึกษา   
การปฏิิบัติพิัธีีการศ่ลกากรตรวจึของผ้่โด้ยสาร ณ ท่ี่าอากาศยานื่บรัสเซึ่ลส์ (Brussels Airport) โด้ยได้้ร่วมี
แสด้งค้วามีเห็้นื่และแลกเปลี�ยนื่ประสบการณ์ของศ่ลกากรไที่ยในื่ห้ลายประเด็้นื่ อาทิี่ การใช้เที่ค้โนื่โลยีเค้ร่�อง 
Scanner และ ปัญญาประดิ้ษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในื่การปราบปรามีการลักลอบนื่ำาเข้ายาเสพัติด้ 
ห้ลักการบริห้ารค้วามีเสี�ยงที่างศ่ลกากร เป็นื่ต้นื่
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อธิิบด่กรึมศุุลก�กรึและค์ณะผูู้้บริึห�รึ เข้�เย่�ยมค์�รึวิะ 
อธิิบด่กรึมศุุลก�กรึและสำรึรึพสำ�มิติรึ�ชอ�ณ�จักรึเบลเย่ยม

เม่ี�อวันื่ทีี่� 20 เมีษายนื่ 2565 นื่ายพัชร อนัื่นื่ตศิลป์ อธิีบดี้กรมีศ่ลกากร นื่ายชัยย่ที่ธี ค้ำาค่้ณ ทีี่�ปรึกษา
ด้้านื่พััฒนื่าระบบค้วบค่้มีที่างศ่ลกากร นื่ายกิตติ ส่ที่ธิีสัมีพัันื่ธ์ี ทีี่�ปรึกษาด้้านื่การพััฒนื่าและบริห้ารการ
จัึด้เก็บภาษี และค้ณะ เข้าเยี�ยมีค้ารวะ Mr. Kristian VANDERWAEREN อธิีบดี้กรมีศ่ลกากร
และสรรพัสามีิต ราชอาณาจึักรเบลเยียมี ณ สำานัื่กงานื่ให้ญ่ศ่ลกากรเบลเยียมี พัร้อมีทัี่�งรับฟังการ
บรรยายเร่�องการบริห้ารค้วามีเสี�ยงที่างศ่ลกากรจึากศ่ลกากรเบลเยยีมี และห้าร่อในื่ประเด็้นื่การป้องกันื่
และ  การปราบปรามียาเสพัติด้ การตรวจึสอบสินื่ค้้า และการจัึด้เก็บภาษีม่ีลค่้าเพิั�มีสำาห้รับสินื่ค้้าทีี่�นื่ำาเข้า
ส่่สห้ภาพัย่โรป (EU) ในื่โอกาสนีื่� นื่ายเสข วรรณเมีธีี เอกอัค้รราชท่ี่ต ณ กร่งบรัสเซึ่ลส์ และหั้วห้น้ื่า
ค้ณะผ้่แที่นื่ไที่ยประจึำาสห้ภาพัย่โรป ได้้เข้าร่วมีการห้าร่อดั้งกล่าวด้้วย
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อธิิบด่กรึมศุุลก�กรึและค์ณะผูู้้บริึห�รึ เข้�เย่�ยมค์�รึวิะ 
เลข�ธิิก�รึและรึองเลข�ธิิก�รึ WCO

เม่ี�อวันื่ทีี่� 21 เมีษายนื่ 2565 นื่ายพัชร อนัื่นื่ตศิลป์ อธิีบดี้กรมีศ่ลกากร นื่ายชัยย่ที่ธี ค้ำาค่้ณ ทีี่�ปรึกษาด้้านื่
พััฒนื่าระบบค้วบค่้มีที่างศ่ลกากร นื่ายกิตติ ส่ที่ธิีสัมีพัันื่ธ์ี ทีี่�ปรึกษาด้้านื่การพััฒนื่าและบริห้ารการจัึด้เก็บภาษี 
และค้ณะ เข้าเยี�ยมีค้ารวะ Mr. Kunio Mikuriya เลขาธิีการ WCO และ Mr. Ricardo Trevino Chapa 
รองเลขาธิีการ WCO ณ สำานัื่กงานื่ให้ญ่องค์้การศ่ลกากรโลก ในื่โอกาสนีื่� อธิีบดี้กรมีศ่ลกากรได้้ร่วมีห้าร่อ
ในื่ประเด็้นื่ค้วามีร่วมีม่ีอที่างศ่ลกากร โด้ยเฉพัาะในื่ด้้านื่การฝึ่กอบรมีและพััฒนื่าเจ้ึาห้น้ื่าทีี่�ศ่ลกากรผ่านื่การให้้  
ท่ี่นื่การศึกษาและโค้รงการฝึ่กงานื่ พัร้อมีทัี่�งย่นื่ยันื่การเข้าร่วมีโค้รงการ Operation STOP II ระยะทีี่� 3 ของ
ประเที่ศไที่ยอย่างเป็นื่ที่างการ
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อธิิบด่กรึมศุุลก�กรึและค์ณะผูู้้บริึห�รึ เข้�เย่�ยมค์�รึวิะ
เอกอัค์รึรึ�ชทูี่ติ ณ กรุึงบรัึสำเซลส์ำ

วันื่ทีี่� 21 เมีษายนื่ 2565 นื่ายพัชร อนัื่นื่ตศิลป์ อธิีบดี้กรมีศ่ลกากร นื่ายชัยย่ที่ธี ค้ำาค่้ณ ทีี่�ปรึกษา
ด้้านื่พััฒนื่าระบบค้วบค่้มีที่างศ่ลกากร นื่ายกิตติ ส่ที่ธิีสัมีพัันื่ธ์ี ทีี่�ปรึกษาด้้านื่การพััฒนื่าและบริห้าร
การจัึด้เก็บภาษี และค้ณะ เข้าเยี�ยมีค้ารวะ นื่ายเสข วรรณเมีธีี เอกอัค้รราชท่ี่ต ณ กร่งบรัสเซึ่ลส์ 
และหั้วห้น้ื่าค้ณะผ้่แที่นื่ไที่ยประจึำาสห้ภาพัย่โรป (EU)  โด้ยได้้ห้าร่อเร่�องการอำานื่วยค้วามีสะด้วก
ที่างการค้้าและการปราบปรามีที่างศ่ลกากรทีี่�เกี�ยวข้องกับการค้้าระห้ว่างไที่ยและสห้ภาพัย่โรป
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อธิิบด่กรึมศุุลก�กรึและค์ณะผูู้้บริึห�รึ ติรึวิจเย่�ยม 
สำำ�นัักง�นัท่ี่�ปรึึกษ�ก�รึศุุลก�กรึ ณ กรุึงบรัึสำเซลส์ำ

วันื่ทีี่� 21 เมีษายนื่ 2565 นื่ายพัชร อนัื่นื่ตศิลป์ อธิีบดี้กรมีศ่ลกากร นื่ายชัยย่ที่ธี ค้ำาค่้ณ 
ทีี่�ปรึกษาด้้านื่พััฒนื่าระบบค้วบค่้มีที่างศ่ลกากร นื่ายกิตติ ส่ที่ธิีสัมีพัันื่ธ์ี ทีี่�ปรึกษาด้้านื่    
การพััฒนื่าและบริห้ารการจัึด้เก็บภาษี และค้ณะ ที่ำาการตรวจึเยี�ยมีและรับฟังการบรรยาย   
สร่ปผลการปฏิิบัติงานื่ ณ สำานัื่กงานื่ทีี่�ปรึกษาการศ่ลกากร ณ กร่งบรัสเซึ่ลส์ โด้ยอธิีบดี้
กรมีศ่ลกากรได้้ให้้กำาลังใจึเจ้ึาห้น้ื่าทีี่�ศ่ลกากร พัร้อมีทัี่�งลงนื่ามีในื่สม่ีด้เยี�ยมี และได้้ร่วมี
สรงนื่ำ�าพัระพ่ัที่ธีร่ป เพ่ั�อค้วามีเป็นื่สิริมีงค้ลในื่โอกาสเที่ศกาลวันื่สงกรานื่ต์ ปี 2565
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