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10 ข้้ อเสนอเพื่่ � อการปฏิิ รูู ป
สหภาพศุุ ลกากรยุุ โรป
จาก Wise Persons Group
บทวิิ เคราะห์์ ความเป็็ นไปได้้
และกระแสตอบรัั บ
ของทั้้� ง 10 ข้้ อเสนอ
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เนื่่�องด้้วยระบอบการค้้าเสรีีที่�่ทำ�ำ ให้้ตลาด การค้้า และการขนส่่งระหว่่างประเทศ
มีีความเกี่่ย� วพัันกันั ประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลกจึึงได้้ตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็นของการรวมกลุ่่�ม
ทางเศรษฐกิิจระหว่่างประเทศ (Economic Integration) เพื่่อ� ขยายผลประโยชน์์ทางการค้้า
การลงทุุน และอำำ�นาจการต่่อรองทางการค้้าของตนเองมาเป็็นระยะเวลานานแล้้ว ทั้้�งนี้้�
การรวมกลุ่่�มทางเศรษฐกิิจนั้้น� มีีอยู่่�หลายประเภท ซึ่ง�่ แตกต่่างกัันที่่ร� ะดัับความลึึกซึ้้ง� และขอบเขต
ของความร่่วมมืือ โดยการรวมกลุ่่�มในระดัับสููงอาจมีีการสร้้างความร่่วมมืือที่่ค� รอบคลุุมมิิติอื่ิ น�่
นอกเหนืือจากด้้านเศรษฐกิิจ ไปถึึงด้้านสัังคม การเมืือง การทหาร และการระหว่่างประเทศ
โดยสหภาพศุุลกากร (Customs Union) ถืือเป็็นการรวมกลุ่่�มทางเศรษฐกิิจระหว่่างประเทศ
รููปแบบหนึ่่�ง

นางสาวปานชนก ประสงค์์นิิจกิิจ

สหภาพศุุลกากรคืือ การรวมเขตศุุลกากรตั้้ง� แต่่ 2 เขตขึ้้น� ไปให้้เป็็นเขตศุุลกากรเดีียว
โดยในเขตศุุลกากรนี้้�มีีการยกเลิิกภาษีีศุุลกากรและข้้อจำำ�กััดทางการค้้าสำำ�หรัับสิินค้้าที่�ค้่ ้าขาย
ระหว่่างประเทศสมาชิิก และต้้องใช้้ระบบอััตราภาษีีศุุลกากรและข้้อจำำ�กััดทางการค้้าร่่วมกััน
สำำ�หรัับสิินค้้าที่่�มาจากเขตศุุลกากรนอกกลุ่่�ม โดยในปััจจุุบัันมีีสหภาพศุุลกากรที่่�สำ�คั
ำ ัญ
หลายแห่่ง ได้้แก่่ สหภาพศุุลกากรของตลาดร่่วมอเมริิกาใต้้ตอนล่่าง (Mercosur)
สหภาพศุุลกากรของสหภาพเศรษฐกิิจยููเรเซีีย (EAEU) และ สหภาพศุุลกากรที่่จดหม
�
ายข่่าว
CPMU News ฉบัับนี้้จ� ะลงรายละเอีียด คืือ สหภาพศุุลกากรยุุโรป (European Customs Union)

จััดทำำ�โดย

ในจดหมายข่่าวฉบัับนี้้� ท่่านผู้้�อ่่านจะได้้รัับความรู้้�เกี่่�ยวกัับข้้อแนะนำำ�ในการปฏิิรููป
สหภาพศุุลกากรยุุโรปจากรายงานของคณะที่ป�่ รึึกษาพิิเศษ (Wise Persons Group: WPG)
เพื่่� อ รัั บ มืือกัั บ ความท้้ า ทายใหม่่ ที่�่ ส หภาพศุุลกากรยุุโรปกำำ�ลัั ง เผชิิ ญ อัั น เนื่่� อ งมาจาก
ความเปลี่่�ยนแปลงของระบบการค้้าโลก วิิกฤติิโรคระบาด วิิกฤติิด้้านภููมิิรััฐศาสตร์์และ
ภัั ย สงคราม โดยคณะผู้้�จัั ดทำ�ำ ขอนำำ� เสนอพัั ฒ นาการศุุลกากรและระบบการทำำ� งานของ
สหภาพศุุลกากรในปััจจุุบัันเป็็นอัันดัับแรกเพื่่�อให้้ท่่านผู้้�อ่่านทำำ�ความความเข้้าใจได้้ง่่ายขึ้้�น
ก่่อนที่�่จะลงรายละเอีียดใน 10 ข้้อเสนอการปฏิิรููปจาก WPG และสรุุปด้้วยบทวิิเคราะห์์
ความเป็็นไปได้้ของ 10 ข้้อเสนอดัังกล่่าว
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พัั ฒนาการและการทำำ �งานของ
สหภาพศุุลกากรยุุ โรปในปััจจุุ บัั น
สหภาพศุุลกากรยุุโรป (European Union Customs
Union: EUCU)1 ถืือเป็็นหนึ่่�งในความสำำ�เร็็จที่่�สำำ�คััญของ
การบููรณาการสหภาพยุุโรป (EU) ตั้้�งแต่่ช่่วงเริ่่�มแรก เนื่่�องจาก
เป็็นกลไกที่่�ทำำ�ให้้ทุุกประเทศสมาชิิก ใช้้อััตราภาษีีศุุลกากร
เดีียวกัันสำำ�หรัับสิินค้้านำำ�เข้้าจากนอกเขต EU และยกเว้้น
ภาษีีศุุลกากรสำำ�หรัับสิินค้้าภายในประเทศสมาชิิกเอง ทั้้�งยััง
กำำ�หนดกฎเกณฑ์์ร่่วมในการควบคุุมสิินค้้าเข้้า สิินค้้าออก และ
สิินค้้าที่มี่� เี ส้้นทางขนส่่งผ่่านสหภาพยุุโรป ในขณะเดีียวกัันก็ไ็ ด้้มีี
การยกเลิิกกฎการควบคุุมสิินค้้าสำำ�หรับั สิินค้้าภายในเขตเดีียวกััน
จึึงทำำ�ให้้สหภาพยุุโรปมีีความเป็็นตลาดเดีียว (Single Market)
อย่่างแท้้จริงิ เพราะสิินค้้าภายในสามารถเคลื่่อ� นย้้ายได้้อย่่างเสรีี
ระหว่่างประเทศสมาชิิก เขตพรมแดนระหว่่างประเทศสมาชิิก
แทบไม่่มีีบทบาทในทางศุุลกากร แต่่เขตพรมแดนของสหภาพ
ยุุโรปกลัับทวีีความสำำ�คััญยิ่่�งขึ้้�น เนื่่�องจากเป็็นเขตที่่�พิิธีีการและ
การควบคุุมทางศุุลกากรของมีีผลบัังคัับใช้้

กว่่า 50 ปีีที่ส�่ หภาพศุุลกากรยุุโรปคอยอำำ�นวยความสะดวก
ทางการค้้าให้้แก่่ตลาดเดีียวของสหภาพยุุโรป สหภาพศุุลกากร
ยุุโรปต้้องพััฒนาและปรัับตััวให้้เท่่าทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
ของระบบการค้้าโลก และต้้องเผชิิญหน้้ากัับความท้้าทาย
ทั้้�งในทางเศรษฐกิิจและสัังคมในหลายครั้้�ง ซึ่�ง่ ความท้้าทาย
ในระลอกล่่าสุุดคืือการถอนตััวออกจากสหภาพยุุโรปของ
สหราชอาณาจัักร (Brexit) การเติิบโตของพาณิิชย์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์
(E-commerce) ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนา (Covid-19) ที่ทำ�่ �ำ ให้้ปริิมาณทางค้้าเพิ่่มม
� ากขึ้้น� และ
ล่่าสุุดในปีี 2565 (2022) คืือกรณีีสงครามในยููเครน ที่ทำ�่ �ำ ให้้
สหภาพศุุลกากรยุุโรปต้้องเข้้ามาสวมบทบาทในทางภููมิิรัฐั ศาสตร์์
เพิ่่มม
� ากขึ้้น�

1 สหภาพศุุลกากรคืือการรวมเขตศุุลกากรตั้้� ง แต่่ ส องเขตขึ้้� น ไปให้้ เ สมืือนเป็็ น
เขตศุุลกากรเดีียวกััน ผู้้�ที่่�สนใจ สามารถอ่่านคำำ�นิิยามของสหภาพศุุลกากรเพิ่่�มเติิม
ได้้ที่่� จดหมายข่่าว CPMU News ฉบัับเดืือนมกราคม 2564
สำำ�นัักงานที่่�ปรึึกษาการศุุลกากร ณ กรุุงบรััสเซลส์์ 1
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ด้้วยเหตุุนี้้� คณะกรรมาธิิการยุุโรป (European Commission)2
จึึงได้้แต่่งตั้้ง� คณะที่่ป� รึึกษาพิิเศษ (Wise Persons Group: WPG)
เพื่่�อทำำ�การศึึกษาและรายงานแนวทางในการปฏิิรููปสหภาพ
ศุุลกากรยุุโรปที่่�จะส่่งผลดีีต่่อประเทศสมาชิิกและการทำำ�งาน
ของสหภาพยุุโรปในภาพกว้้างต่่อไป WPG จะประกอบไปด้้วย
คณะผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�เชี่่ย� วชาญทางด้้านการค้้าและศุุลกากร
และตััวแทนจากภาคเอกชน รวม 12 คน ซึ่ง�่ จะทำำ�การศึึกษาใน
4 หััวข้้อหลัักคืือ
1. การพาณิิชย์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์
2. การบริิหารความเสี่่ย� ง
3. การจััดการทางศุุลกากรในภารกิิจที่่ไ� ม่่เกี่่ย� วข้้องกัับการเงิิน
(Non-financial tasks) และ
4. โครงสร้้างการบริิหารของสหภาพศุุลกากร
โดยเมื่่อ� วัันที่�่ 31 มีีนาคม 2565 WPG ได้้เผยแพร่่รายงาน
ที่่มี� ชื่ี อ�่ ว่่า Putting More Union in the European Customs:

อนึ่่�ง เพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านมีีความเข้้าใจบทวิิเคราะห์์และข้้อเสนอ
ดัังกล่่าวดีียิ่่ง� ขึ้้น� ผู้้�เขีียนขอเริ่่ม� ด้้วยการอธิิบายพััฒนาการที่สำ�่ �คั
ำ ญ
ั
ของสหภาพศุุลกากรยุุโรป และลัักษณะการทำำ�งานของสหภาพ
ศุุลกากรยุุโรปในปััจจุุบันั ก่่อนที่่จ� ะกล่่าวถึึงความท้้าทายใหม่่
ของสหภาพศุุลกากรยุุโรป ข้้อแนะนำำ�สำ�หรั
ำ บั การปฏิิรููปจาก
WPG และบทวิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้ของคำำ�แนะนำำ�ดังั กล่่าว
ในลำำ�ดับั ต่่อไป

© European Commission

Ten Proposals to Make the EU Customs Union Fit for
a Geopolitical Europe ซึ่ง�่ ได้้เสนอ10 มาตรการเพื่่อ� การปฏิิรููป

สหภาพศุุลกากรภายในปีี 2573 (2030) ซึ่ง�่ จดหมายข่่าว CPMU
News ฉบัับนี้้จ� ะลงรายละเอีียดในส่่วนถััดไป

2องค์์กรฝ่่ายบริิหารของสหภาพยุุโรป รัับผิิดชอบการออกกฎระเบีียบและข้้อบัังคัับต่่าง ๆ

ของสหภาพยุุโรป รวมไปถึึงการดำำ�เนิินกิจิ การต่่าง ๆ ของสหภาพยุุโรปให้้เป็็นไปอย่่าง
เรีียบร้้อย

Ms. Arancha Gonzalez Laya
อดีีตรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศ สหภาพยุุโรป
และความร่่วมมืือแห่่งราชอาณาจัักรสเปน
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกลุ่่�ม Wise Persons Group
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The Wise Persons Group on the Reform of the EU Customs Union
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. 2511 (1968)

สหภาพศุุลกากรยุุโรปก่่อตั้้ง� ขึ้้น� ในปีี 2511 (1968) โดย
6 ประเทศสมาชิิ กดั้้�งเดิิ มของประชาคมเศรษฐกิิ จยุุ โรป 3
ได้้แก่่ เบลเยีียม ฝรั่่�งเศส เยอรมนีี อิิตาลีี ลัักเซมเบิิร์ก์ และ
เนเธอร์์แลนด์์ ที่่ตั� ดสิ
ั นิ ใจยกเลิิกภาษีีศุุลกากรระหว่่างกัันเพื่่อ�
ส่่งเสริิมการค้้าและการลงทุุน นัับตั้้ง� แต่่นั้้น� สหภาพศุุลกากรยุุโรป
ก็็มีพัี ฒ
ั นาการไปพร้้อม ๆ กัับการบููรณาการในแต่่ละขั้้น� ของ
สหภาพยุุโรปเสมอมา

พััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
ของสหภาพศุุลกากรยุุโรป

. 2548 (2005)

สหภาพศุุลกากรยุุโรปได้้ เ ปิิ ด ใช้้ ง านระบบบริิ ห าร
ความเสี่่�ยงทางศุุลกากร (Customs Risk Management
System) ที่่ �เชื่่ �อมโยงฐานข้้อมููลเรื่่ �องความเสี่่�ยงและความ
. 2535 (1992)
ผิิดปกติิของสิินค้้าจากสำำ�นักั งานศุุลกากรของประเทศสมาชิิก
สหภาพยุุโรปได้้ประกาศใช้้ Community Customs Code
กว่่า 800 สำำ�นัักงาน ทั้้�งยัังออกมาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อเสริิม
(CCC) ซึ่ง�่ เป็็นประมวลศุุลกากรฉบัับแรกที่ร�่ วบรวมกฎระเบีียบ
ความมั่่�นคงทางศุุลกากร อาทิิ ระบบการแจ้้งข้้อมููลสิินค้้าล่่วงหน้้า
ทางศุุลกากรของสหภาพยุุโรปเข้้าไว้้ด้ว้ ยกััน4
(Advance Cargo Information) ระบบการควบคุุมที่่�
ใช้้ความเสี่่�ยงเป็็นฐาน (Risk based Controls) และ
. 2536 (1993)
การใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อการควบคุุมความเสี่่�ยงทางศุุลกากร
สิินค้้าสามารถเคลื่่�อนย้้ายได้้อย่่างเสรีีภายในสหภาพ อื่่�น ๆ เป็็นต้้น
ยุุโรปโดยไม่่ต้้องปฏิิบัติั ิพิิธีีการศุุลกากรใด ๆ ณ พรมแดน
ของประเทศสมาชิิก
.
© Glentamara

2559 (2016)

3องค์์การระหว่่างประเทศเพื่่�อการบููรณาการทางเศรษฐกิิจซึ่่�งในปััจจุุบัันถููกควบรวม

Union Customs Code (UCC) เข้้ามามีีผลบัังคัับ
ใช้้แทน CCC โดยระบุุให้้ใช้้ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์แทน
การส่่งข้้อมููลด้้วยกระดาษอย่่างเต็็มรููปแบบ เพื่่�อลดภาระ
การบริิหารจััดการและช่่วยให้้ข้อ้ กำำ�หนดที่ใ่� ช้้ตลอดทั้้�งสหภาพ
ยุุโรปเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน ทำำ�ให้้การศุุลกากรทั่่�วสหภาพ
ยุุโรปมีีความทัันสมััยและเป็็นหนึ่่�งเดีียวกัันมากขึ้้�น และ
ในปััจจุุบัันสหภาพศุุลกากรยุุโรปไม่่เพีียงแต่่มีีบทบาทต่่อ
ประเทศสมาชิิก EU 27 ประเทศเท่่านั้้�น5 แต่่ยัังรวมไปถึึง
โมนาโก ซานมาริิโน และบางส่่วนของอัันดอร์์ราและตุุรกีี
ซึ่ง่� มิิได้้เป็็นสมาชิิก EU แต่่เป็็นสมาชิิกสหภาพศุุลกากรยุุโรป

5นอร์์เวย์์เป็็นสมาชิิกของตลาดร่่วมยุุโรป (Common Market) แต่่ไม่่ได้้เป็็นสมาชิิก
กัับเข้้ากัับสหภาพยุุโรป (EU)
4สำำ�นัักงานที่่�ปรึึกษาการศุุลกากร ณ กรุุงบรััสเซลส์์, “รายงานของคณะกรรมาธิิการ ของสหภาพศุุลกากรยุุโรป
ยุุโรปต่่อรััฐสภายุุโรปและที่�ป่ ระชาคมยุุโรปว่่าด้้วย การบัังคัับใช้้ Union Customs
Code และการใช้้อำำ�นาจในการออกกฎหมายตาม Article 284,” http://brussels.
customs.go.th/data_files/bd640192 faf5359028fa1bdf55d24d65.pdf.
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ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 2 มีีนาคม 2565

การทำำ�งานของสหภาพศุุลกากรยุุโรปในปััจจุบั
ุ น
ั
1. สหภาพยุุโรปมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการออกกฎหมาย
และแนวนโยบายศุุลกากร
คุุณสมบััติิที่่�สำำ�คััญอย่่างหนึ่่�งของสหภาพศุุลกากรยุุโรป
คืือการที่่� อ งค์์ ก ารระหว่่ า งประเทศมีี อำำ�น าจในการออก
กฎหมายศุุลกากร (Customs Legislations) อััตราภาษีี
ศุุลกากรร่่วม (Common Customs Tariff) ที่่�มีีผลผููกพััน
ต่่อประเทศสมาชิิก โดยคณะกรรมาธิิการยุุโรปจะเป็็น
หน่่วยงานที่่�เสนอร่่างกฎหมายทางศุุลกากร แนวนโยบาย
ทางศุุลกากร (Guidelines) และคอยติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
ของกฎหมายหรืือนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งยัังมีีหน้้าที่่�พััฒนา
ระบบเทคโนโลยีี การฝึึกอบรมทางศุุลกากร และสร้้าง
ความเชื่่�อมโยงกัันระหว่่างหน่่วยงานศุุลกากรของประเทศ
สมาชิิก โดยคณะกรรมาธิิการยุุโรปจะเสนอร่่างกฎหมาย
ทั้้�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเงิิน (Fiscal Matters) และไม่่ใช่่
ด้้านการเงิิน (Non-fiscal Matters) ต่่อรััฐสภายุุโรป
(European Parliament) เพื่่�อขอรัับความเห็็นชอบ
ก่่อนมีีผลบัังคัับใช้้ต่่อไป

© European Commission

คณะกรรมาธิิการยุุโรปยัังมีีหน้า้ ที่ใ�่ นการสร้้างกรอบความ
ร่่วมมืือทางศุุลกากรกัับหน่่วยงานอื่่น� ๆ ที่เ�่ กี่่ย� วข้้องกัับการ
ขนส่่งสิินค้้า และความมั่่�นคงในห่่วงโซ่่อุุปทาน เช่่น หน่่วยงาน
กำำ�กับั การซื้้อ� ขาย (Market Surveillance Authorities)
สำำ�นัักงานตำำ�รวจยุุโรป (Europol) สำำ�นัักงานต่่อต้้านการ
ทุุจริิตแห่่งยุุโรป (Olaf) สำำ�นักั งานผู้้�ควบคุุมชายแดนและ
ชายฝั่่ง� ยุุโรป (Frontex) รวมทั้้�งช่่วยเหลืือสำำ�นักั งานศุุลกากร
ของประเทศสมาชิิกในเรื่อ�่ งทางเทคนิิคและให้้คำ�ำ แนะนำำ�ด้้าน
การจััดเก็็บรายได้้

2. ศุุลกากรประเทศสมาชิิกมีีหน้้าที่่�นำำ�กฎหมาย
และแนวนโยบายไปปรัับใช้้
ถึึ ง แม้้ กฎหมายศุุลกากรและแนวนโยบายทางศุุลกากร
จะถููกกำำ�หนดโดยหน่่วยงานกลางเช่่นคณะกรรมาธิิการยุุโรป
แต่่ ก ารนำำ� กฎหมายและแนวนโยบายเหล่่ า นั้้� น ไป
ปรัับใช้้จะดำำ�เนิินการโดยหน่่วยงานศุุลกากรของประเทศ
สมาชิิ ก เอง (Decentralized Implementation)6ดัั ง นั้้� น
นโยบายศุุลกากรของแต่่ละประเทศจึึงยัังคงแตกต่่างกััน
ยกตัั ว อย่่ า งเช่่ น ข้้ อ กำำ�หนดม าตรา 46 ของ UCC
เ รื่่� อ ง ก า ร บ ริิ ห า ร ค ว า ม เ สี่่� ย ง แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุุม
ทางศุุลกากรที่่�ระบุุให้้ “หน่่วยงานศุุลกากรของประเทศ
สมาชิิ ก สามารถดำำ� เนิิ น การควบคุุมทางศุุลกากรตามที่่�
หน่่วยงานเห็็นสมควร”7 ข้้อกำำ�หนดนี้้�จึึงส่่งผลให้้แนวทาง
การตรวจสอบและควบคุุมสิิ น ค้้ า จากนอกเขต EU
รวมถึึ ง ระบบการบริิ ห ารความเสี่่� ย งของศุุลกากรของ
ประเทศต่่าง ๆ ยัังคงมีีความแตกต่่างกััน ตามการตััดสิิน
ใจและความพร้้อมของศุุลกากรประเทศนั้้�น ๆ
อย่่างไรก็็ตาม นโยบายศุุลกากรของประเทศสมาชิิก
ต้้องมีีความสอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดใน UCC เพื่่�อให้้
เป็็นไปตามเป้้าประสงค์์ของสหภาพศุุลกากรที่่�ต้้องการให้้
หน่่วยงานศุุลกากรของประเทศสมาชิิกทำำ�งานเสมืือนเป็็น
หน่่วยศุุลกากรหนึ่่�งเดีียวกััน ในส่่วนคณะกรรมาธิิการ
ยุุโรปฝ่่ายภาษีีและสหภาพศุุลกากรยุุโรป (DG Taxud)
จะมีี หน้้ า ที่่� ใ นการตรวจสอบหน่่ ว ยงานศุุลกากรของ
ประเทศสมาชิิกว่่ามีีการออกนโยบายที่่�ขััดกัับเจตนารมณ์์
ทางกฎหมายของ UCC หรืือไม่่

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 European Union, Accessed 30 April 2022, https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&rid=1.
© Bcmplo, Unsplash
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3. ร้้อยละ 75 ของรายได้้ของภาษีีศุุลกากรจากประเทศสมาชิิกถููกส่่งเข้้างบประมาณกลางของ EU
ภายในสหภาพศุุลกากรยุุโรป หน่่วยงานศุุลกากรของประเทศสมาชิิกยัังทำำ�หน้้าที่่�ในการจััดเก็็บรายได้้จากภาษีีศุุลกากร
(Customs Duties) และภาษีีทางอ้้อมอื่่�น ๆ อาทิิ ภาษีีสรรพสามิิต ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม (VAT) และอื่่�น ๆ ซึ่่�งรายได้้จาก
ภาษีีสรรพสามิิตและภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มจะยัังคงเก็็บเข้้าไว้้ในงบประมาณแผ่่นดิินของประเทศนั้้�น ๆ ในขณะที่่�ร้้อยละ 75
ของรายได้้จากภาษีีศุุลกากรถููกส่่งเข้้าส่่วนงบประมาณกลางของ EU โดยที่่�ศุุลกากรของประเทศสมาชิิกจะเก็็บร้้อยละ 25
ของรายได้้ที่่�เหลืือไว้้เพื่่�อใช้้ในค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารการจััดเก็็บรายได้้ (Administrative Costs) ของตนเองเท่่านั้้�น
อนึ่่�ง ศุุลกากรของประเทศสมาชิิกจะต้้องเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบความทางเสีียหายทางการจััดเก็็บรายได้้ที่่�เกิิดจากความผิิดพลาด
ของตนเองทั้้�งหมด
ทั้้�งนี้้� รายได้้ที่่�จััดเก็็บจากภาษีีศุุลกากรถืือเป็็นหนึ่่�งในแหล่่งรายได้้สำำ�คััญของ EU โดยในปีี 2565 (2020)
หน่่วยงานศุุลกากรใน EU มีีรายได้้จากภาษีีศุุลกากร 25 พัันล้า้ นยููโรโดยประมาณ ซึ่ง�่ รายได้้กว่่า 20 พัันล้า้ นยููโรในจำำ�นวนนี้้�
ถููกส่่งเข้้าไปสมทบในงบประมาณกลางของ EU และคิิดเป็็นร้้อยละ 11 ของงบประมาณทั้้�งหมด
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ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 3 เมษายน 2565

ความท้้าทายใหม่่
ของ
สหภาพศุุลกากรยุุโรป

© Sarah Kurfess, Unsplash

นัับตั้้�งแต่่การก่่อตั้้�ง สหภาพศุุลกากรยุุโรปต้้ อ ง
เผชิิญหน้้ากัับความท้้าทายในหลายรููปแบบ ซึ่่�งความท้้าทาย
เหล่่านั้้�น มัักเกิิดมาจากบริิบททางการค้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
โดยเฉพาะความก้้ าวหน้้ าทางเทคโนโลยีีทางการค้้ าและ
เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ทำำ�ให้้สหภาพศุุลกากรต้้องปรัับปรุุง
ให้้ ร ะบบมีี ค วามทัั น สมัั ย มากขึ้้� น โดยความท้้ า ทายนี้้� ไ ด้้
นำำ�มาซึ่่�งการปรัับปรุุงและปฏิิรููประบบของสหภาพศุุลกากร
ยุุโรป ในหลายกรณีี อาทิิ การใช้้ Union Customs
Code (UCC) ในปีี 2559 (2016) ที่่�มีจุุด
ี ประสงค์์ทำ�ำ ให้้
พิิธีีการศุุลกากรของ EU มีีความทัันสมััยและเรีียบง่่าย
ทั้้� ง ยัั ง ต้้ อ งการสร้้ า งความเชื่่� อ มโยง (Connectivity)
ระหว่่างหน่่วยงานศุุลกากรของประเทศสมาชิิกผ่่านระบบ
IT Work โดยการปฏิิรููปสหภาพศุุลกากรยุุโรปในครั้้�งนี้้�ได้้
ใช้้งบประมาณกว่่า 2 พัันล้้านยููโรในการวางระบบ IT และ

การจััดหาอุุปกรณ์์เพื่่�อการควบคุุมทางศุุลกากรรููปแบบใหม่่
นอกจากนี้้� ในปีี 2564 (2021) สหภาพยุุโรปได้้ประกาศใช้้
Import One-Stop Shop (IOSS) ระบบการสำำ�แดงและ
จััดเก็็บภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม (VAT) ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์สำำ�หรัับ
สิินค้้า E-commerce ซึ่่�งทำำ�ให้้ผู้้�นำำ�เข้้าและแพลตฟอร์์ม
การค้้ า ออนไลน์์ สามารถสำำ� แดงและชำำ� ระภาษีี VAT
ได้้ล่่วงหน้้าแทนการชำำ�ระ ณ การนำำ�เข้้า
อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�ม WPG มองว่่าการปฏิิรููปดัังกล่่าว
ยัังไม่่เพีียงพอ เนื่่�องจากความเปลี่่�ยนแปลงในทางสัังคม
และการค้้ า โลกนั้้� น เกิิ ดขึ้้� น รวดเร็็ ว กว่่ า ความสามารถใน
การปรัับตััวของสหภาพศุุลกากร โดย WPG ได้้นำำ�เสนอ
ความท้้าทายใหม่่ที่่�สหภาพศุุลกากรยุุโรปต้้องเตรีียมพร้้อม
รัับมืือ ดัังต่่อไปนี้้�
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ในช่่วงระหว่่างปีี 2553 (2010) – 2563 (2020)
ปริิมาณทางการค้้าของสหภาพยุุโรปมีีการเติิบโตขึ้้�นอย่่างมีี
นััยยะสำำ�คััญ โดยปริิ มาณการนำำ�เข้้าเพิ่่�มมากขึ้้�นร้้อยละ
16.5 และปริิมาณการส่่งออกเพิ่่�มมากขึ้้�นร้้อยละ 34.61
โดยที่่�การค้้า E-Commerce มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ต่่อการเพิ่่มขึ้้
� นนี้้
� �
โดยตัั ว เลขการสำำ� แดงสิิ น ค้้ า ของศุุลกากรยุุโรปในช่่ ว ง
เดืือนกรกฎาคม ถึึง ธัันวาคม 2564 (2021) มีีการสำำ�แดง
สิิ น ค้้ า ที่่� ซื้้� อ ขายในช่่ อ งทางปกติิ ม ากกว่่ า 220 ล้้ า นครั้้� ง
ซึ่่�งคิิดเป็็นมููลค่่า 1,250 พัันล้้านยููโร ในขณะที่่�มีีการสำำ�แดง
สิินค้้า E-commerce มากถึึง 490 ล้้านครั้้�ง แต่่คิิดเป็็น
มููลค่่ารวมเพีียง 4.8 พัันล้้านยููโร ในปััจจุุบันั ศุุลกากรยุุโรป
จึึงต้้องรัับมืือกัับสิินค้้าขนาดเล็็กที่่�มีีมููลค่่าน้้อยจำำ�นวนมาก
ในแต่่ละวััน
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1. ปริิมาณทางการค้้า E-Commerce
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในช่่วง Covid-19

นอกจากนี้้� ผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขายในธุุรกิิจ E-commerce
มัักเป็็นระดัับรายย่่อยที่มี่� คี วามรู้้�เกี่่ย� วกัับพิิธีกี ารศุุลกากรจำำ�กัดั
และเจ้้าหน้้าที่่ศุุ� ลกากรไม่่เคยมีีฐานข้้อมููลเพื่่อ� ทำำ�การประเมิิน
ความเสี่่�ยง ด้้วยเหตุุนี้้� การสำำ�แดงสิินค้้า E-commerce
ส่่วนใหญ่่จึึงไม่่ครบถ้้วน ไม่่ถููกต้้อง หรืือมีีการจงใจสำำ�แดงเท็็จ
(Misdeclarations) ให้้สิินค้้ามีีมููลค่่าไม่่เกิิน 150 ยููโร
เพื่่�อที่่�จะได้้รัับการยกเว้้นภาษีีศุุลกากร2 ซึ่่�งการสำำ�แดงเท็็จนี้้�
การเติิบโตของ E-commerce ถืือเป็็นโอกาสใหม่่ ยัั ง ส่่ ง ผลให้้ มีี ก ารชำำ� ระภาษีี มููลค่่าเพิ่่มต่ำ
� �� ำ กว่่าความเป็็ นจริิ ง
ให้้แก่่ประชาชนและผู้้�ประกอบการ ดัังที่่�เห็็นได้้ทั่่�วไปใน ด้้วยเช่่นกััน
ช่่วงสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััส Covid-19
แต่่ ใ นทางกลัั บ กัั น E-commerce ทำำ� ให้้ ศุุ ลกากรมีี
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น สิินค้้า E-commerce ขนาดเล็็ก
ความยากลำำ�บากมากในการทำำ�งานมากขึ้้�น โดยเจ้้าหน้้าที่่� ยัังมีีความเสี่่ย� งที่่จ� ะเป็็นแหล่่งซุุกซ่่อนของสิินค้้าผิิดกฎหมาย
สามารถเปิิดตรวจและควบคุุมสิินค้้าจากการซื้้�อขายแบบ หรืือสิินค้้าอัันตรายอีีกด้้วย ด้้วยปริิมาณสิินค้้าที่่มี� จำี ำ�นวนมาก
ดั้้�งเดิิมได้้ง่่ายกว่่า เนื่่�องจากมัักมีีขนาดใหญ่่หรืือถููกส่่งมา เจ้้ า หน้้ า ที่่� จึึ ง ไม่่ ส ามารถที่่� จ ะเปิิ ด ตรวจสิิ น ค้้ า ได้้ อ ย่่ า ง
ในรอบขนส่่งปริิมาณมาก ต่่างจากสิินค้้า E-commerce มีี ป ระสิิ ทธิิ ภ าพ แม้้ จ ะมีี ก ารคัั ด กรองสิิ น ค้้ า ตามหลัั ก
ที่่�มัักถููกส่่งมาในกล่่องพััสดุุแยกชิ้้�นขนาดเล็็กจำำ�นวนหลาย การบริิหารความเสี่่ย� งมาก่่อนแล้้วก็็ตาม ดัังนั้้น� การเพิ่่�มขึ้้�น
กล่่องซึ่่�งเจ้้าหน้้าที่่�ไม่่สามารถทำำ�การเปิิดตรวจหรืือบริิหาร ของปริิมาณทางการค้้า E-commerce จึึงถืือเป็็นความ
ความเสี่่�ยงได้้อย่่างทั่่�วถึึง
ท้้าทายของสหภาพศุุลกากรทั้้�งในแง่่การจััดเก็็บรายได้้และ
ในแง่่การดููแลความปลอดภััยของประชาชน

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.

2ในปััจจุุบัน
ั สิินค้้าที่ถูู่� กนำำ�เข้้ามาในเขต EU อัันมีีมููลค่่าไม่่เกิิน 150 ยููโร จะได้้รับั การ

ยกเว้้นภาษีีศุุลกากร เนื่่อ� งจากถืือว่่าเป็็นสินิ ค้้ามููลค่่าต่ำำ�� (Low Value Consignments)
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2. ความคาดหวัังจากประชาชน
ต่่องานศุุลกากรที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
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ในหลายปีีที่�ผ่่ ่านมา สหภาพยุุโรปได้้ออกกฎหมายที่�่
เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อห้้ามการนำำ�เข้้า และมาตรฐานของสิินค้้ามาก
ขึ้้น� เรื่่อ� ย ๆ โดยในปััจจุุบันั ได้้มีกี ฎหมายในลัักษณะดัังกล่่าว
มากกว่่า 350 ฉบัับ ซึ่่ง� มีีแนวโน้้มที่่�จะเพิ่่�มมากขึ้้�นในอนาคต
เพราะสหภาพยุุโรปกำำ�ลัังเดิินหน้้าการปฏิิรููปไปสู่่�ความเป็็น
สีีเขีียว (EU Green Deal) และความพยายามที่่�จะ
ส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชนด้้วยการห้้ามนำำ�เข้้าสิินค้้าที่่�ผลิิตโดย
แรงงานเด็็กและการบัังคัับใช้้แรงงาน (Forced Labor)

การเพิ่่�มขึ้้�นของกฎหมายเหล่่านี้้�เป็็นไปเพื่่�อตอบสนอง
ต่่อความมุ่่�งหมายของพลเมืืองยุุโรปที่่�มีีความต้้องการเชิิดชูู
คุุณค่่าในเรื่่�องความยั่่ง� ยืืน ความปลอดภััย สิิทธิมนุุ
ิ ษยชน และ
สัันติิภาพมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ อย่่างไรก็็ตาม จำำ�นวนกฎหมาย
ที่่� เ พิ่่� มม ากขึ้้� น ย่่ อ มหมายถึึ ง ขอบเขตการทำำ� งานในแง่่
การควบคุุมและบัังคัับใช้้กฎหมายของเจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากร
ที่่� เ พิ่่� มม ากขึ้้� น ตามไปด้้ ว ย ซึ่่� ง ในหลายกรณีี เจ้้ า หน้้ า ที่่�
ในปััจจุุบััน ความคาดหวัังต่่อบทบาทของศุุลกากร ศุุลกากรต้้องมีีความรู้้�เฉพาะทางและต้้องเผชิิญกัับความเสี่่ย� ง
จากประชาชนยุุโรปมีีเพิ่่�มมากขึ้้น� ไปในหลายมิิติที่ิ น�่ อกเหนืือ ใหม่่ๆ มากยิ่่�งขึ้้�น
จากการจัั ด เก็็ บ รายได้้ โดยเฉพาะในเรื่่� อ งความมั่่� นค ง
ภายหลัังจากที่่�สหภาพยุุโรปตกเป็็นเป้้าโจมตีีของกลุ่�มก่
่ อ่ การ 3. ความไม่่เป็็นหนึ่่�งเดีียวกััน
ร้้ายหลายครั้้�ง ประชาชนจึึงคาดหวัังให้้ศุุลกากรสามารถสกััด
ในการออกมาตรการศุุลกากร
กั้้�นวััตถุุอัันตราย อาทิิ วััตถุุระเบิิด อาวุุธ กระสุุนปืืน
ของประเทศสมาชิิก
สิินค้้าที่่�ใช้้ได้้สองทาง(Dual Use Goods) และสารเสพติิด
ต่่าง ๆ ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้� ยัังมีีความคาดหวัังในเรื่่�อง
จากการสััมภาษณ์์โดย WPG ผู้้�ประกอบการส่่วนใหญ่่
ความปลอดภััยของสิินค้้า เช่่น การตรวจสอบมาตรฐาน ได้้ร้้องเรีียนถึึงการขาดมาตรการทางศุุลกากรที่�ส่ อดคล้้อง
ของอาหาร มาตรฐานการปลอดศััตรููพืืช (Phytosanitary กัันของประเทศสมาชิิก ซึ่่�งทำำ�ให้้วิิธีีการควบคุุมสิินค้้าของ
Standard) มาตรฐานทางการแพทย์์ของสิินค้้า และมาตรฐาน ประเทศสมาชิิกในแต่่ละแห่่งมีีความแตกต่่างกััน ทั้้�งในเรื่่�อง
ในด้้านอื่่น� ของสิินค้้าของสหภาพยุุโรป ทั้้�งยัังมีีความคาดหวััง ลำำ�ดัับความสำำ�คััญในการควบคุุม (Control Priorities)
ในเรื่่�อง การสกััดกั้้�นการลัักลอบค้้าบุุหรี่่�ผิิดกฎหมาย การ ความสามารถในการสืืบสวน และมาตรการลงโทษการฝ่่าฝืืน
ลัักลอบขนเงิินสด การลัักลอบค้้าสิินค้้าทางวััฒนธรรม และ โดยสิินค้้าชนิิดเดีียวกัันที่อ� ่ ยู่ภ� ่ ายใต้้มาตรการตอบโต้้การทุ่่�มตลาด
สิินค้้าละเมิิดลิิขสิิทธิ์์�
(Antidumping measures) ข้้อห้้าม หรืือข้้อจำำ�กัดอื่
ั ่�น ๆ
อาจได้้รัับการตรวจสอบอย่่างละเอีียด หรืืออาจจะไม่่ได้้รัับ
การตรวจสอบแต่่อย่่างใด โดยขึ้้�นอยู่่�กัับท่่า/ที่่�แรกที่่�สิินค้้า
มาถึึงยัังสหภาพยุุโรป
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การขาดความเป็็นหนึ่่�งเดีียวในการควบคุุมสิินค้้า
เป็็นการเปิิดช่่องให้้ผู้้�กระทำำ�ความผิิดสามารถหาช่่องโหว่่
และเลืือกที่่� จ ะนำำ� เข้้ า สิิ น ค้้ า ผิิ ด กฎหมาย ณ ท่่า/ที่ทำ� ่ �ำ การ
ศุุลกากรที่มี� ่ กี ารผ่่อนปรนมาตรการตรวจสอบสิินค้้ามากที่สุุด
� ่ และ
เปิิดโอกาสให้้มีกี ารกระทำำ�ความผิิดทางศุุลกากรอื่น� ่ ๆ ด้้วย เช่่น
การสำำ�แดงเท็็จ การยื่่�นใบบััญชีีราคาสิินค้้าปลอม (Fake
Invoices) การใช้้สิิทธิิในเขตปลอดอากร (Free Zone)
โดยมิิ ช อบ เป็็ นต้้ น ซึ่่� ง ถืือเป็็ น การเพิ่่� มค วามเสี่่� ย งต่่ อ
ความปลอดภััยของประชาชนภายในสหภาพยุุโรป และ
เป็็นการลดความเชื่่�อถืือทางการค้้าของสหภาพยุุโรปต่่อคู่่�ค้้า
และหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจอื่่�น ๆ

4. การขาดความเชื่่�อมโยงทางข้้อมููล
ระหว่่างศุุลกากรประเทศสมาชิิก

la
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สหภาพศุุลกากรยุุโรปประสบปััญหาเดีียวกัันกัับที่่�
ศุุลกากรทั่่� วโลกกำำ�ลัังเผชิิ ญ ในเรื่่� อ งการปรัั บใช้้ ศาสตร์์
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data analytics) นั่่�นคืือการขาด
ข้้อมููลที่่�มีีคุุณภาพ การขาดระบบจััดการข้้อมููลและมีีระดัับ
การแบ่่งปัันข้้อมููลระหว่่างหน่่วยงานศุุลกากรที่่�ต่ำำ�� จึึงทำำ�ให้้
ไม่่ ส ามารถใช้้ ศ าสตร์์ ก ารวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููลในการจัั ด การ
ความเสี่่�ยงทั้้�งในระดัับประเทศสมาชิิกและในระดัับ EU
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ถึึงแม้้ว่่าการวางระบบ IT ถืือเป็็นหนึ่่�งในเป้้าหมาย
หลัักของ UCC แต่่สหภาพศุุลกากรก็็ยัังไม่่สามารถปฏิิรููป
ในเรื่่�องเทคโนโลยีีได้้ดีีเทีียบเท่่าการปฏิิรููปในทางกฎหมาย
เนื่่�องจากในปััจจุุบััน สหภาพศุุลกากรยุุโรปยัังไม่่มีีระบบ
การเชื่่�อมโยงข้้อมููลที่่�มีีประสิิทธิิภาพพอ ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้
UCC ยัั ง ไม่่ ส ามารถสร้้ า งการเปลี่่� ย นแปลงต่่ อ สหภาพ
ศุุลกากรได้้ตามที่่�ตั้้�งเป้้าไว้้ในปีี 2559 (2016) หลายประการ
การขาดความเชื่่�อมโยงทางข้้อมููล ยัังลดความสามารถใน
การทำำ�งานสอดประสานกัันของศุุลกากรในแต่่ละประเทศ
สมาชิิก และกัับหน่่วยงานด้้านการกำำ�กัับการซื้้�อขายและ
ด้้ า นการบัั ง คัั บ ใช้้ ก ฎหมาย ซึ่่� ง สาเหตุุหนึ่่� ง ของการขาด
ความเชื่่� อ มโยงทางข้้ อ มููลคืือการขาดความสอดคล้้ อ ง
ด้้านนโยบายของศุุลกากรในแต่่ละที่่� โดยเฉพาะนโยบาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดเก็็บและแบ่่งปัันข้้อมููล
5. ความท้้าทายจาก Brexit
สถานการณ์์โรคระบาด
และสงครามในยููเครน

ในช่่วง 5 ปีีที่ผ่่� า่ นมา ถืือเป็็นช่ว่ งเวลาแห่่งการเปลี่่ย� นแปลง
อย่่างฉัับพลัันในหลายมิิติิของสหภาพยุุโรป โดยเป็็นทั้้�ง
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากเหตุุการณ์์ทางการเมืืองระหว่่าง
ประเทศและวิิกฤติิสาธารณสุุขของโลก เหตุุการณ์์ Brexit
ส่่งผลให้้เกิิดภาระทางศุุลกากรที่่�เพิ่่�มขึ้้�นต่่อศุุลกากรของ
ประเทศสมาชิิกที่่�อยู่่�ติิดกัับสหราชอาณาจัักร และการแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด 19 ได้้ทำำ�ให้้เกิิดการเพิ่่�มขึ้้�นของ
ปริิมาณสิินค้้าที่่�มีีมููลค่่าต่ำำ�จำ
� ำ�นวนมหาศาล และเป็็นการเพิ่่�ม
ภาระในการสกััดกั้้�นการขนส่่งสิินค้้าทางการแพทย์์ที่่�ต่ำำ��กว่่า
มาตรฐาน อาทิิ หน้้ากากอนามััย วััคซีนี ยารัักษาโรค ฯลฯ
ซึ่่�งสหภาพศุุลกากรยุุโรปสามารถรัั บมืือกัั บความท้้ าทาย
ดัังกล่่าวได้้เป็็นอย่่างดีี อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์ดัังกล่่าว
มีีส่่วนในการหัันเหความสนใจและชะลอการปฏิิรููปที่่�จำำ�เป็็น
ของสหภาพศุุลกากรยุุโรป โดยเฉพาะในเรื่่อ� งความเชื่่อ� มโยง
ของนโยบายศุุลกากรของประเทศสมาชิิก
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ในขณะเดีียวกััน สงครามในยููเครนซึ่่�งอยู่่�ติิดพรมแดน
กัับสหภาพยุุโรป ยิ่่�งชี้้�ให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของการเสริิม
ระบบความปลอดภัั ย บริิ เ วณชายแดนและการเสริิ ม การ
ทำำ�งานร่่วมกัันของศุุลกากรกัับหน่่วยงานชายแดน หน่่วยงาน
ด้้ า นการบัั ง คัั บ ใช้้ ก ฎหมาย และหน่่ ว ยงานด้้ า นภาษีี
เพื่่อ� ปกป้้องผลประโยชน์์ของสหภาพยุุโรป ส่่งเสริิมสิทธิ
ิ มนุุ
ิ ษยชน
และเตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับวิิกฤติิการณ์์แบบองค์์รวม

อ้้างอิิง
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.
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-20002-Future%20customs-REPORT_BIS_v5%20%28WEB%29.pdf.
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ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 3 เมษายน 2565

10 ข้้อเสนอ
สำำ�หรัับการปฏิิรููปสหภาพศุุลกากรยุุโรป
จาก WPG

กลุ่่�มที่่�ปรึึกษาพิิเศษ (WPG) เชื่่�อว่่า โครงสร้้างและ
ระบบการทำำ� งานของสหภาพศุุลกากรยุุโรปในปัั จจุุบัั น
ยัั ง ไม่่ มีี ป ระสิิ ทธิิ ภ าพมากพอให้้ ส หภาพยุุโรปรัั บ มืือกัั บ
ความท้้าทายต่่าง ๆ ได้้ และทำำ�ให้้สหภาพศุุลกากรไม่่
สามารถบรรลุุหน้้าที่่�ของตนเอง ทั้้�งในแง่่ของการจััดเก็็บราย
ได้้ การปกป้้องรัักษาผลประโยชน์์ของสหภาพยุุโรป การ
ดููแลความปลอดภััยของพลเมืืองยุุโรป และการธำำ�รงไว้้ซึ่่�ง
คุุณค่่าต่่าง ๆ ที่่�สหภาพยุุโรปยึึดถืือ ด้้วยเหตุุนี้้� WPG จึึง
เสนอ 10 ข้้อเสนอเพื่่�อการปฏิิรููปสหภาพศุุลกากรแบบที่่�
ไม่่เคยมีีมาก่่อน (Moon-shot Recommendations)
ต่่อคณะกรรมาธิิการยุุโรป ซึ่่ง� หลายข้้อเน้้นการเปลี่่ย� นแปลง
ที่่�ระบบพื้้�นฐานของสหภาพ (Fundamental Change)
ซึ่่�งควรเริ่่�มดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่ในปีี 2565 (2022) และควร
บรรลุุการปฏิิรููปทุุกข้้อภายในปีี 2573 (2030) เพื่่�อเตรีียม
ความพร้้อมรัับมืือกัับทุุกความท้้าทายที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว
โดยข้้อเสนอดัังกล่่าวจาก WPG มีีดัังต่่อไปนี้้�

1. ชุุดมาตรการปฏิิรููป
โครงสร้้างของสหภาพศุุลกากร
(Package of Reforms)

โครงสร้้างการออกกฎหมายศุุลกากร และระบบ
การทำำ� งานที่่� เ ป็็ น อยู่่� ข องสหภาพศุุลกากรจำำ� เป็็ นต้้ อ งมีี
การปฏิิรููปทั้้�งหมด เพื่่�อรองรัับขอบเขตหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ
ที่่�สหภาพยุุโรปมอบหมายให้้สหภาพศุุลกากรรัับผิิดชอบ
เพิ่่� มมากขึ้้�น โดยระบบการทำำ�งานในปัั จจุุบัันพึ่่� งพิิ งการ
ออกนโยบายศุุลกากรโดยประเทศสมาชิิกเองมากจนเกิิน
ไป ทำำ�ให้้เกิิดช่อ่ งว่่างทางนโยบาย เปิิดช่อ่ งให้้เกิิดการฝ่่าฝืืนกฎ
และจะทำำ� ให้้ ศุุ ลกากรของประเทศสมาชิิ ก ต้้ อ งรัั บ มืือกัั บ
ความรัับผิิดชอบและความท้้าทายใหม่่ด้ว้ ยตนเองตามลำำ�พััง
ซึ่่ง� ไม่่เป็็นผลดีีต่อ่ ทั้้�งการทำำ�งานของศุุลกากรประเทศสมาชิิก
และต่่อสหภาพยุุโรป โครงสร้้างใหม่่ของสหภาพศุุลกากรยุุโรป
จึึงต้้องมีีผลการเปลี่่�ยนแปลงในระดัับสหภาพยุุโรป

สำำ�นัักงานที่่�ปรึึกษาการศุุลกากร ณ กรุุงบรััสเซลส์์ 11

CPMU
N EWS

อย่่างไรก็็ตาม โครงสร้้างใหม่่ และ
UCC ควรต้้องส่่งเสริิมหลักั การเริ่่มต้
� น้
ที่่�ท้้องถิ่่�น (Principle of Subsidiary)
ด้้ ว ยเช่่ นกัั น เนื่่� อ งจากศุุลกากรของ
ประเทศสมาชิิ ก ก็็ มีี บ ทบาทหน้้ า ที่่� ใ น
การรัักษาผลประโยชน์์ของรััฐ และต้้อง
รัับมืือกัับปััญหาเฉพาะพื้้�นที่่�ของตนเอง
ดัังนั้้�น โครงสร้้างใหม่่จะต้้องสามารถ
เชื่่� อ มโยงโครงสร้้ า งการทำำ� งานของ
ศุุลกากรประเทศสมาชิิ ก ในระดัั บ
ที่่�เหมาะสม โดยจะต้้องเพีียงพอให้้
เกิิ ดค วามสอดคล้้ อ งทางนโยบาย
เพื่่� อ การรัั บมืือความท้้ าทายในระดัั บ
ระหว่่างประเทศ แต่่ ต้้ อ งไม่่ ลิิ ด รอน
ความสามารถในการดำำ�เนิินงานภายใน
ของรััฐสมาชิิก
© Frederik Koberl, Unsplash

สหภาพศุุลกากรยุุโรปต้้องมีีระบบที่่�
2. การใช้้แนวทางใหม่่ด้้านข้้อมููล (New Approach to Data)

ใช้้ข้้อมููลเป็็นศููนย์์กลางเพื่่�อประโยชน์์
ในการออกนโยบายและประเมิินผล
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงขึ้้�น แต่่เนื่่�องจาก
ปัั ญ หาการขาดความเชื่่� อ มโยงของ
ข้้อมููลในปััจจุุบััน WPG จึึงเสนอให้้มีี
ข้้อกำำ�หนดให้้ศุุลกากรประเทศสมาชิิก
ส่่ ง ข้้ อ มููลของตนเองมายัั ง ส่่ ว นงาน
กลางของสหภาพศุุลกากร แต่่ระบบ
ดัังกล่่าวต้้องสามารถให้้ผลการวิิเคราะห์์
ที่�มี่ ีประสิิทธิิภาพกลัับไปให้้ยัังศุุลกากร
ประเทศสมาชิิกด้้วยเช่่นกันั นอกจากนี้้�
สหภาพศุุลกากรยัังควรสร้้างจุุดป้้อน
ข้้อมููลที่่เ� ป็็นหนึ่่ง� เดีียวแก่่ผู้้�ประกอบการ
เพื่่�อการเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�มีีคุุณภาพดีีขึ้้�น
จากแหล่่งการค้้า

อย่่างไรก็็ตาม ระบบจะต้้องใช้้ข้อ้ มููลอย่่างเหมาะสม เคารพสิิทธิคิ วามเป็็นส่ว่ นตััว
และไม่่จััดเก็็บข้้อมููลที่่�ไม่่จำ�ำ เป็็น โดยควรตั้้�งเป้้าหมายขั้้�นพื้้�นฐานของระบบดัังนี้้�
- ระบบต้้องได้้รัับข้้อมููลชั้้น� ต้้น (Primary Data) ที่่ดี� ขึ้ี น้� จากผู้้�ประกอบการ
หรืือหน่่วยงานที่่�เป็็นผู้้�ควบคุุมข้้อมููลโดยตรง เพื่่�อรัับรองความถููกต้้องและ
ความทัันต่่อเหตุุการณ์์ของข้้อมููล
- ระบบต้้องมีีระบบการตรวจสอบข้้อมููล (Validation of Data) ที่น่�่ า่ เชื่่อ� ถืือ
โดยนอกเหนืือจากการได้้รัับข้้อมููลชั้้�นต้้นจากผู้้�ประกอบการแล้้ว ระบบควรได้้
รัับข้้อมููลจากตััวแสดงอื่่น� ๆ เช่่น ผู้้�ผลิิต ผู้้�ขนส่่ง และโดยเฉพาะแพลตฟอร์์ม
E-commerce และระบบชำำ�ระเงิินอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่อ� นำำ�ข้อ้ มููลมาสอบยัันความถููกต้้อง
(Crosscheck) กัับข้้อมููลชั้้�นต้้น และลดแรงจููงใจหรืือช่่องทางการสำำ�แดงข้้อมููลเท็็จ
ของผู้้�นำ�ำ เข้้า/ส่่งออก
- ระบบต้้องมีีระบบการแบ่่งปัันข้้อมููลที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยต้้องเปิิดช่่องทาง
ให้้หน่่วยงานศุุลกากรทั่่�วสหภาพยุุโรปแบ่่งปัันข้อ้ มููลของตนเองเข้้ามายัังส่่วนกลาง
ได้้ ดีี ยิ่่� ง ขึ้้� น เพื่่� อ พัั ฒ นาระบบบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย งทางศุุลกากรยุุโรป
ให้้รวมอยู่่�ในระบบบริิการเดีียว (One Single Window)
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- การพััฒนาระบบติิดตามสิินค้้าด้้วย Product passport หรืือเทคโนโลยีี
Blockchain ระบบดัังกล่่าวจะช่่วยให้้ผู้้�ค้้าและศุุลกากร สามารถติิดตามสิินค้้า
ได้้สะดวกยิ่่�งขึ้้�นในตลอดทุุกช่่วงในห่่วงโซ่่อุุปทาน ทั้้�งยัังช่่วยให้้ข้้อมููลเรื่่�อง
การปฏิิบััติิตามกฎ ข้้อห้้าม หรืือข้้อกำำ�หนดอื่่�น ๆ เนื่่�องจากระบบนี้้�จะไม่่ให้้ข้้อมููล
เพีียงแค่่ตัวั สิินค้้า แต่่จะรวมไปถึึงส่่วนประกอบ แหล่่งกำำ�เนิิด และข้้อมููลการผลิิต
ที่่�จะมีีความสำำ�คััญมากขึ้้�นสำำ�หรัับงานศุุลกากรในอนาคต
หากปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ข้้างต้้นได้้สำำ�เร็็จ สหภาพศุุลกากรยุุโรปจะได้้รัับ
ข้้อมููลคุุณภาพดีีจากผู้้�ประกอบการโดยตรง ซึ่่�งต่่างจากในอดีีตที่่�มัักได้้รัับข้้อมููล
ที่่�ถููกปรัับแต่่งเพื่่�อการหลบเลี่่�ยงทางศุุลกากรโดยเฉพาะ ทั้้�งยัังมีีแนวทางใน
การสอบยัันความถููกต้้องของข้้อมููลอย่่างละเอีียดอีีกครั้้�ง ก่่อนที่่�จะนำำ�ข้้อมููลไป
จััดเก็็บในคลัังข้้อมููลส่่วนกลางที่่ศุุ� ลกากรของทุุกประเทศสมาชิิกสามารถเข้้าถึึงได้้
โดยระบบนี้้� จ ะเอื้้� อ ประโยชน์์ ใ นระดัั บ สหภาพยุุโรปและในระดัั บ รัั ฐ สมาชิิ ก
เนื่่�องจากจะลดอััตราการกระทำำ�ความผิิด พััฒนาการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
และลดปััญหาการแข่่งขัันทางการค้้าที่่�ไม่่ยุุติิธรรม
3. กรอบความร่วมมือที่ครอบคลุม
(Comprehensive Framework for Cooperation)

ความร่่วมมืือเป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นต่่อ
การทำำ�งานที่่มี� ปี ระสิิทธิภิ าพของสหภาพ
ศุุลกากร และด้้วยขอบเขตภารกิิจที่่�
มีีปริิมาณและมีีความซัับซ้้อนมากขึ้้�น
ของหน่่วยงานศุุลกากร จึึงต้้องมีีกรอบ
ความร่่วมมืือที่่�ทำ�ำ ให้้หน่่วยงานภายใน
คณะกรรมาธิิการยุุโรปที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
งานศุุลกากร อาทิิ หน่่วยงานศุุลกากร
หน่่ ว ยงานด้้ า นการกำำ�กัั บ การซื้้� อ ขาย

กรอบความร่่วมมืือดัังกล่่าวมีีความ
สำำ�คัั ญ ต่่ อ การนำำ�ข้้ อ กำำ�หนดต่่ า ง ๆ
ในกฎหมายศุุลกากรของสหภาพยุุโรป
ไปบัังคัับใช้้ และมีีผลต่่อการบริิหาร
ความเสี่่�ยงแบบองค์์รวม (Holistic
Risk Management) ในระดัั บ
สหภาพยุุโรป เนื่่� อ งจากศุุลกากร
ไม่่ ใ ช่่ หน่่ ว ยงานเดีี ย วที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
การตรวจสอบสิินค้้าที่เ่� ข้้ามายัังเขตแดน
(Market Surveillance Authorities) ของสหภาพยุุโรป กรอบความร่่วมมืือ
หน่่วยงานด้้านการบัังคัับใช้้กฎหมาย ระหว่่างหน่่วยงานเหล่่านี้้�จึึงจะเข้้ามา
และหน่่วยงานด้้านภาษีี ทำำ�งานสอด ช่่วยรัับประกัันว่่า สิินค้้าที่่�มีคี วามเสี่่�ยง
ประสานและส่่งเสริิมกัันได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
(Risky Consignment) จะได้้รัับ
การตรวจสอบด้้ ว ยระเบีี ย บพิิ ธีี ก าร
ที่่�คล้้ายคลึึงกััน ณ ทุุก ท่่า/ที่่�แรกที่่�
สิินค้้ามาถึึง
© Maximalfocus, Unsplash
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4. การจััดตั้้�งหน่่วยงานศุุลกากรแห่่งสหภาพยุุโรป (European Customs Agency)

© Carl Campbell, Unsplash

ดัั ง ที่่� ไ ด้้ ก ล่่ า วมาข้้ า งต้้ นว่่า ปัั ญ หา
ที่่�สำ�คั
ำ ั ญ ที่�่สุุดปััญ หาหนึ่่� ง ของสหภาพ
ศุุลกากรยุุโรปคืือความไม่่สอดคล้้อง
ของนโยบายศุุลกากรในระดัับรััฐสมาชิิก
ซึ่่ง� มัักมีีมาตรฐานและระเบีียบการทำำ�งาน
ที่แ�่ ตกต่่างกัันไปตามบริิบทและความพร้้อม
ของแต่่ละประเทศ โดยถึึงแม้้ว่่าสหภาพ
ยุุโรปจะมีีหน่่วยงานกลาง อย่่างเช่่น
คณะกรรมาธิิการยุุโรปที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ใน
การทำำ�ให้้เกิิดความสอดคล้้องกัันใน
เชิิงนโยบายศุุลกากรอยู่่�แล้้ว แต่่เห็็น
ได้้ชััดว่่าบทบาทในด้้านการเสนอร่่าง
กฎหมายและการประเมิินการทำำ�งาน
ของศุุลกากรของประเทศสมาชิิ ก
นั้้� น เป็็ น ภาระงานที่่� ม ากแล้้ ว จึึ ง ไม่่
สามารถใช้้ทรัพั ยากรในการสร้้าง ความ
สอดคล้้องของนโยบายศุุลกากรได้้มีี
ประสิิทธิิภาพ
ดัังนั้้�น สหภาพศุุลกากรยุุโรปจึึงจำำ�เป็็น
ต้้องจััดตั้้�งหน่่วยงานใหม่่ที่�ทำ่ �หน้
ำ ้าที่�ใ่ ห้้
บริิการและประสานงานระหว่่างหน่่วยงาน
ศุุลกากรของรััฐสมาชิิกโดยเฉพาะ ซึ่่�งคืือ
หน่่วยงานศุุลกากรแห่่งสหภาพยุุโรป
(European Customs Agency)
ที่่�จะมีีหน้้าที่่�หลัักดัังต่่อไปนี้้�

• นำำ�การปฏิิบััติิตามกรอบการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงในระดัับสหภาพยุุโรป
(EU-wide Risk Management Framework) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการระบุุ
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวกัับเรื่่�องการเงิินและไม่่เกี่่�ยวกัับเรื่่�องการเงิิน
• ตรวจสอบและดููแลผู้้�ประกอบการระดัับมาตรฐาน (AEO) ของสหภาพยุุโรป
• รัับผิิดชอบการบริิหารจััดการข้้อมููล (Data Management) โดยตรวจสอบ
คุุณภาพของข้้อมููล ตรวจสอบความถููกต้้อง พััฒนาระบบจััดเก็็บข้้อมููลกลาง
และประสานงานด้้านการแบ่่งปัันข้้อมููลระหว่่างหน่่วยงาน
• พััฒนาและให้้การสนัับสนุุนทางการเงิินต่่อโครงสร้้างพื้้�นฐานทางเทคโนโลยีี
สารสนเทศ ปััญญาประดิิษฐ์์และศาสตร์์การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล (Data Analytics)
รวมไปถึึงการป้้องกัันอาชญากรรมไซเบอร์์
• ตั้้�งระบบการจััดหาอุุปกรณ์์ทางศุุลกากรกลาง (Joint Procurement of
Equipment)

• ส่่ ง เสริิ ม การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพของหน่่ ว ยงานศุุลกากรในประเทศสมาชิิ ก
ด้้วยโครงการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์และโครงการฝึึกอบรม
• จััดตั้้�งระบบการตอบสนองต่่อภาวะวิิกฤติิอย่่างทัันท่่วงทีี
• เปิิดพื้้น� ที่สำ่� ำ�หรับั การแลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์และความรู้้�เกี่่ย� วกัับงานศุุลกากร
• เป็็นตััวแทนสหภาพยุุโรปในการแสดงวิิสััยทััศน์์ในประเด็็นเรื่่�องการทำำ�งาน
ของศุุลกากรในเวทีีโลก
• ให้้ความช่่วยเหลืือศุุลกากรของรััฐสมาชิิกตามที่่�ได้้รัับการร้้องขอ
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โดยหน่่วยงานศุุลกากรแห่่งสหภาพ
ยุุโรป จะเข้้ามาเติิมเต็็มบทบาทด้้าน
ศุุลกากรของคณะกรรมาธิิ การยุุโรป
และสนัับสนุุนการทำำ�งานของรััฐสมาชิิก
ซึ่่� ง จะส่่ ง ผลให้้ น โยบายศุุลกากรทั่่� ว
ภููมิิ ภ าคยุุโรปมีี ค วามสอดคล้้ อ งกัั น
มากขึ้้น� และทำำ�ให้้งานศุุลกากรในหลาย
ขอบข่่ายมีีผลลััพธ์์ที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น เนื่่อ� งจาก
สามารถลดต้้นทุุนสำ�หรั
ำ บั การปฏิิบัติั งิ าน
จากการควบรวมภาระงานของรััฐสมาชิิก
เข้้าไว้้ด้ว้ ยกัันตามหลัักการประหยััดต่อ่ ขนาด
(Economies of Scale) อย่่างเช่่น
การวางเทคโนโลยีีด้้านการวิิเคราะห์์
ข้้อมููล และการจััดเก็็บรายได้้ เป็็นต้้น

อนึ่่�ง หน่่วยงานนี้้�จะไม่่เข้้าไปก้้าวก่่าย
งานศุุลกากรในพื้้� น ที่่� และงานด้้ า น
การควบคุุมชายแดนของประเทศ
สมาชิิ ก เนื่่� อ งจากยัั ง คงต้้ อ งการ
รัั ก ษาหลัั ก การเริ่่� มต้้ นจ ากท้้ อ งถิ่่� น ไว้้
หน่่ ว ยงานนี้้� จึึ ง จำำ� เป็็ นต้้อ งมีี ข อบข่่ า ย
อำำ�น าจในระดัั บ ที่่� เ หมาะสมต่่ อ ทั้้� ง
การขัับเคลื่่�อนคุุณค่่าต่่าง ๆ ในนาม
ของสหภาพยุุโรปและการเคารพบทบาท
ของรััฐสมาชิิก โครงสร้้างการบริิหาร
ของหน่่วยงานจึึงต้้องสะท้้อนความร่่วม
มืือของทั้้�งคณะกรรมาธิิการยุุโรปและ
รััฐสมาชิิกด้้วยเช่่นกััน

© Frank Zimmermann, Unsplash

4. การปฏิิรููปและขยายขอบข่่าย
โครงการระดัับมาตรฐาน AEO

โครงการผู้้�ประกอบการระดัับมาตรฐาน AEO1 ควรเข้้ามามีีบทบาทใน
ระบบการตรวจปล่่อยสิินค้้าแบบใหม่่แทนระบบการตรวจปล่่อยสิินค้้าที่่�เน้้น
การโอนข้้อมููลจากผู้้�ประกอบการต่่อรอบการนำำ�เข้้า (Transactions-based)
เนื่่� อ งจากผู้้�ประกอบการกลุ่่�มนี้้� ไ ด้้ ผ่่ า นการตรวจสอบตามมาตรฐานของ
สหภาพศุุลกากรยุุโรปมาแล้้ว จึึงมีีแนวโน้้มที่จ่� ะกระทำำ�ความผิิดทางศุุลกากรน้้อย
กว่่า ผู้้�ประกอบการทั่่�วไป โดย WPG ต้้องการสร้้างระบบการตรวจปล่่อยสิินค้้า
แบบ System-Based ที่่�มีีผู้้�ประกอบการ AEO เป็็นตััวกลาง ดัังนั้้�นโครงการ
ผู้้�ประกอบการระดัับมาตรฐาน AEO จึึงต้้องรัับการปฏิิรููปให้้มีีภาระหน้้าที่่�
รัับผิิดชอบมากขึ้้น� โดยแลกกัับสิิทธิปิ ระโยชน์์และเงิินสนัับสนุุนจากสหภาพศุุลกากร
ที่่� สูู งยิ่่� ง ขึ้้� น โดยโครงสร้้ า งการทำำ� งานของระบบการตรวจปล่่ อ ยสิิ น ค้้ า และ
โครงการ AEO รููปแบบใหม่่ มีีดัังนี้้�

© Reining

1องค์์กรหรืือบริิษััทที่่�มีหน้
ี ้าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเคลื่่�อนย้้ายสิินค้้า

โดยสามารถเป็็นได้้ทั้้�งผู้้�นำำ�เข้้า ผู้้�ส่่งออก ตััวแทน
ออกของ ผู้้�ขนส่่ง ฯลฯ โดยได้้รัับการรัับรองจากศุุลกากรของแต่่ละประเทศว่่าได้้ปฏิิบััติิตามกรอบมาตรฐานของ
WCO หรืือมาตรฐานอื่่�นที่่�เทีียบเท่่าในเรื่่�องการรัักษาความปลอดภััยในห่่วงโซ่่อุุปทาน ซึ่�ง่ จะได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์
ในการนำำ�เข้้า-ส่่งออกจากศุุลกากรนั้้�น ๆ เป็็นการตอบแทน
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• ผู้้�ประกอบการ AEO สามารถรัับผิิดชอบจััดการงาน
ด้้านศุุลกากรได้้ด้้วยตนเอง และยื่่�นข้้อมููลเหล่่านั้้�น
ในนามองค์์กร (Per Entity) ทีีละมาก ๆ อยู่่เ� ป็็นระยะ
แทนการส่่ ง ข้้ อ มููลในทุุกรอบการนำำ� เข้้ า ดัั ง ในปัั จจุุบััน
แต่่ข้อ้ มููลที่จำ�่ �ำ เป็็นต่อ่ การประเมิินความเสี่่ย� งของสิินค้้ายัังคง
ต้้องถููกยื่่น� ให้้ EU แบบแยกเป็็นรายการล่่วงหน้้าก่่อน
การนำำ�เข้้าในแต่่ละครั้้�งเช่่นเดิิม

ระบบดัังกล่่าวจะส่่งผลให้้ผู้้�นำำ�เข้้าสิินค้้ามายััง EU ต้้อง
ได้้รัับการรัับรองจากสหภาพยุุโรปทั้้�งโดยตรง (การเป็็น
ผู้้�ประกอบการ AEO ในตนเอง) และโดยอ้้อม (การได้้
รัับการค้ำำ�� ประกัันผ่่านผู้้�ประกอบการ AEO) ซึ่่�งจะลดภาระ
การตรวจสอบปริิมาณสิินค้้าที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น แต่่ยัังสามารถ
ป้้องกัันการกระทำำ�ความผิิดและควบคุุมมาตรฐานด้้านความ
มั่่�นคงของสิินค้้าได้้ด้้วยกลไกการสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือและ
• สร้้างระบบที่ใ่� ช้้ความเชื่่อ� มั่่�น (Trust) ในการทำำ�งานของ การรัับผิิดชอบร่่วมกััน
ผู้้�ประกอบการ AEO เป็็นศููนย์ก์ ลาง โดยผู้้�ประกอบการ
เหล่่านี้้�จะได้้รับั สิิทธิปิ ระโยชน์์ให้้ผ่า่ นพิิธีกี ารศุุลกากรได้้ 6. การควบคุุมสิินค้้าแบบ ABC Model
เร็็วขึ้้�น (Fast Lane) แต่่ต้้องรัับการตรวจสอบโดย (Authorized, Bonded,
ผู้้�ตรวจบัั ญ ชีี แ ละระบบการควบคุุมความเสี่่� ย งของ or subject to greater Control)
ศุุลกากรอยู่่� เ ป็็ น ระยะ โดยหากสหภาพยุุโรปหรืือ
ศุุลกากรของประเทศสมาชิิกตรวจพบผู้้�ประกอบการ ระบบการตรวจปล่่อยสิินค้้าที่่�พึ่่�งพิิงผู้้�ประกอบการ AEO
AEO การกระทำำ�ความผิิด การสำำ�แดงข้้อมููลเท็็จ หรืือ เป็็นหลักั ในข้้อ 5. จะถููกควบคุุมโดยหน่่วยงานศุุลกากรแห่่ง
การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎอย่่างต่่อเนื่่�อง (โดยอาศััยการ สหภาพยุุโรป (European Customs Agency) จึึง
ตรวจสอบข้้อมููลในข้้อ2.) ผู้้�ประกอบการจะต้้องถููก ทำำ�ให้้มีกี ารกำำ�กับั และติิดตามการกระทำำ�ความผิิดของผู้้�นำำ�เข้้า
ระงัับหรืือสููญเสีียสถานะ AEO และถููกบัันทึกึ ข้้อมููลการ อยู่่�ตลอดเวลา โดยระบบดัังกล่่าวจะบีีบให้้ผู้้�ประกอบการ
กระทำำ�ผิิ ด ในคลัั ง ข้้ อ มููลกลางของสหภาพศุุลกากร มีีทางเลืือก 3 ทางเท่่านั้้�นในการที่่�จะนำำ�เข้้าสิินค้้าสู่่�ตลาด
พร้้อมทั้้�งรัับมาตรการลงโทษอื่่�น ๆ ที่�่มีีความรุุนแรง EU คืือ
กว่่าในปััจจุุบันั
1. การพัั ฒ นาองค์์ ก รและสมัั ค รเข้้ า เป็็ นผู้้� ประกอบการ

© Julia Gnedin, Ouch!

AEO ของ EU (Authorized)
• ผู้้�ประกอบการที่่ไ� ม่่ได้้รับั มาตรฐาน AEO อย่่างเช่่นผู้้�ค้้า
ในแพลตฟอร์์ม E-commerce ต้้องมีีเอกสารรัับรอง 2. การใช้้ใบรัับรองที่ไ่� ด้้รับั การค้ำำ��ประกัันจากผู้้�ประกอบการ
AEO (Bonded)
(Bond) เพื่่�อรัับประกัันความน่่าเชื่่�อถืือที่่�จะทำำ�การค้้า
กัับสหภาพยุุโรป โดยเอกสารรัับรองดัังกล่่าวต้้องได้้ 3. การยอมรัับกระบวนการควบคุุมสิินค้้าที่่เ� ข้้มงวดมากขึ้้น�
(Greater Control)
รัับการค้ำำ�� ประกัันโดยผู้้�ประกอบการ AEO ซึ่่�งจะทำำ�ให้้
ผู้้�ประกอบการเหล่่านี้้�ได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ในการตรวจ
ปล่่อยสิินค้้าที่่�คล้้ายคลึึงกัับของผู้้�ประกอบการ AEO
หากมีีการตรวจผลการสำำ�แดงเท็็จ ผู้้�นำำ�เข้้าจะต้้องเสีีย
ค่่าปรัับที่่�มากกว่่าการเสีียค่่าปรัับในกรณีีการสำำ�แดงเท็็จ
แบบทั่่�วไป ทั้้�งนี้้� ผู้้�ประกอบการ AEO จะต้้องร่่วม
รัับผิิดชอบหรืือถููกระงัับสถานะ AEO หากปล่่อยให้้
ผู้้�ประกอบการที่่�ตนให้้การค้ำำ��ประกัันกระทำำ�ความผิิด
อย่่างต่่อเนื่่�อง
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เห็็นได้้ชััดว่่าระบบดัังกล่่าวต้้องการผลัักดัันให้้ผู้้�นำำ�เข้้าเร่่ง
พััฒนาตนเองให้้เข้้าเป็็นผู้้�ประกอบการ AEO เพื่่อ� รัับประกััน
การปฏิิบััติิตามมาตรฐานและข้้อกำำ�หนดของ EU ให้้ได้้มาก
ที่สุุด
�่ อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�ประกอบการ AEO ส่่วนใหญ่่ของ
EU มัักเป็็นผู้้�ประกอบการในภููมิิภาคอื่่�น และเป็็นการยาก
ที่่� EU จะเข้้าไปตรวจสอบหรืือควบคุุมการปฏิิบััติิตามกฎ
ได้้โดยละเอีียด WPG จึึงได้้เสนอแนวการควบคุุม AEO
3 ขั้้�น คืือ

ในขณะเดีียวกััน การตั้้�งราคาขั้้�นต่ำำ��สำำ�หรัับการงดเว้้น
ภาษีียังั กระตุ้้�นให้้ผู้้�นำำ�เข้้าลัักลอบแยกส่่วนสิินค้้าลงในหลาย
บรรจุุภััณฑ์์เพื่่อ� ให้้ได้้รับั การยกเว้้นภาษีี ซึ่ง่� ถืือเป็็นการกระทำำ�
ที่่�ไม่่ส่่งผลดีีต่่อหลัักการแข่่งขัันทางการค้้าและส่่งผลเสีียต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมจากการใช้้ทรััพยากรในการขนส่่งเพิ่่�มมากขึ้้�น
ดัังนั้้�น WPG จึึงเสนอให้้ยกเลิิกการใช้้ราคาขั้้�นต่ำำ��เพื่่�อการ
งดเว้้นภาษีีนำำ�เข้้า แต่่ให้้เปลี่่�ยนไปใช้้การทำำ�ให้้ระเบีียบการ
ชำำ�ระภาษีีศุุลกากรของสิินค้้าที่่�มีีมููลค่่าต่ำำ��มีีความเรีียบง่่าย
มากขึ้้�นแทน (Simplification)

1. ผู้้�ประกอบการ AEO จะต้้องพััฒนาระบบการควบคุุม
สิินค้้าที่่�จะนำำ�เข้้า EU ของตนเอง มิิฉะนั้้น� ผู้้�ประกอบการ
8. ชุุดมาตรการสำำ�หรัับ
อาจสููญเสีียสถานะ AEO หรืือเสีียค่่าปรัับ
2. ระบบการควบคุุมสิินค้้าภายในของผู้้�ประกอบการจะต้้อง
ได้้รับั การรัับรองและตรวจสอบโดยผู้้�ตรวจสอบภายนอก
อยู่่�เป็็นระยะ ๆ

สหภาพศุุลกากรยุุโรปสีีเขีียว
(Green EU Customs)

3. หน่่วยงานศุุลกากรยุุโรปจะทำำ�การตรวจสอบข้้อมููลจาก
ผู้้�ประกอบการด้้วยระบบวิิเคราะห์์ความเสี่่ย� งของตนเอง
อีีกครั้้�ง
7. การยกเลิิกการงดเว้้นภาษีีศุุลกากร
สำำ�หรัับสิินค้้าที่่�มีีมููลค่่าไม่่เกิิน 150 ยููโร

(150 Euro de minimis Duty Threshold)

ในปััจจุุบััน สิินค้้าที่่�นำำ�เข้้ามาใน EU อัันมีีมููลค่่าไม่่เกิิน
150 ยููโร จะได้้รัับการยกเว้้นภาษีีศุุลกากร เพื่่�อการเอื้้�อ
ประโยชน์์ต่อ่ การขนส่่งสิ่่ง� ของที่่ไ� ม่่มีลัี กั ษณะทางการค้้า และ
เพื่่อ� ไม่่สร้้างความยากลำำ�บากต่่อปััจเจกบุุคคลในสหภาพยุุโรป
อย่่างไรก็็ตาม WPG มองว่่าการงดเว้้นภาษีีไม่่ได้้ช่่วยให้้
พิิธีีการนำำ�เข้้าสิินค้้าเรีียบง่่ายขึ้้�นแต่่อย่่างใด เพราะผู้้�นำำ�เข้้า
ยัังคงต้้องสำำ�แดงข้้อมููลสิินค้้าทุุกชนิิด ในทุุกระดัับราคาต่่อ
ศุุลกากร และยัังคงต้้องเสีียภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม

© Olga Filatova, Ouch!

หน่่วยงานศุุลกากรมีีบทบาทสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อแผนการ
ปฏิิรููปสีีเขีียวของสหภาพยุุโรป (EU Green Deal) โดย
สหภาพศุุลกากรต้้ อ งเริ่่� มจ ากการทำำ� ให้้ ก ระบวนการทาง
ศุุลกากรต่่าง ๆ เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น ซึ่่�งข้้อเสนอ
หลายข้้อในข้้างต้้นก็็ล้้วนมีีผลต่่อการสร้้างระบบศุุลกากร
สีีเขีียว อาทิิ การทำำ�ให้้กระบวนการต่่าง ๆ เป็็นรููปแบบ
ดิิจิิทััล (Digitalization) ช่่วยลดการใช้้กระดาษ การใช้้
โครงสร้้างของสหภาพศุุลกากรแบบใหม่่อัันส่่งผลให้้เกิิด
ความสอดคล้้องและสม่ำำ�� เสมอในการควบคุุมสิินค้้าที่ไ�่ ม่่เป็็นมิติ ร
ต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมทั่่�วทั้้ง� สหภาพยุุโรป การยกเลิิกราคาขั้้นต่ำ
� ��ำ เพื่่อ� การ
ยกเว้้นภาษีีศุุลกากรช่่วยลดการใช้้ทรัพั ยากรในการแยกส่่วนสิินค้้า
โดยเฉพาะสิินค้้า E-commerce
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ศุุลกากรยุุโรปควรออกข้้อกำำ�หนด หรืือกฎหมายอื่่�น ๆ เพื่่�อการควบคุุม
คุุณภาพและคุุณลัักษณะที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเช่่น การบัังคัับใช้้เทคโนโลยีี
Blockchain เพื่่�อการตรวจสอบแหล่่งที่่�มาของสิินค้้าว่่าทำำ�มาจากวััตถุุที่่�สร้้าง
ผลเสีียต่่อสิ่่�งแวดล้้อมหรืือไม่่ ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น สหภาพศุุลกากรยุุโรปควรเป็็นผู้้�นำำ�
ในการเปลี่่ย� นแปลงระเบีียบทางศุุลกากรด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในระดัับระหว่่างประเทศ
โดยสามารถเป็็ นหััวหอกริิเริ่่� มการปรัับปรุุงพิิกััดอััตราศุุลกากรสำำ�หรัับสิินค้้า
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในระบบฮาร์์โมไนซ์์ (Harmonized System)
ขององค์์การศุุลกากรโลก (WCO) หรืือระบบการจััดประเภทสิินค้้าอื่่�น ๆ ให้้มีี
ความเหมาะสมเพื่่�อส่่งเสริิมการค้้าสิินค้้าที่่�ดีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเหล่่านี้้�ในตลาดโลก
9. การฝึึกอบรมและเสริิมศัักยภาพของหน่่วยงานศุุลกากร

การเพิ่่�มขึ้้�นของภารกิิจทางศุุลกากรที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการเงิินและการจััดเก็็บ
รายได้้ส่ง่ ผลให้้ทั้้ง� ประเทศสมาชิิกและสหภาพยุุโรปต้้องเสริิมศักั ยภาพการทำำ�งาน
และฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�ให้้สามารถปฏิิบััติิภารกิิจได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น จึึงต้้องมีีนโยบาย
ด้้านทรััพยากรมนุุษย์์ เพื่่อ� ดึึงดููดบุุคลากรที่่มี� คี วามสามารถใหม่่ ๆ และสร้้างทัักษะ
ใหม่่ ๆ ให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�มีีอยู่่�แล้้ว ให้้สามารถรัับมืือกัับความเสี่่�ยงในการทำำ�งาน
จากวััตถุุอัันตราย สารเคมีี ทั้้�งยัังสามารถใช้้เทคโนโลยีีเพื่่อ� การจััดการความเสี่่ย� ง
และการวางแผนทางการเงิินได้้ดีีด้้วยเช่่นกันั
© Frederik Koberl, Unsplash

10. การฝึึกอบรมและเสริิมศัักยภาพของหน่่วยงานศุุลกากร

กลุ่่�ม WPG ได้้พยายามที่่�จะวััดและ
ประเมิินช่่องว่่างการจััดเก็็บรายได้้ทาง
ศุุลกากรของสหภาพศุุลกากรยุุโรป
(Customs Revenue Gap) ที่่�เกิิด
จากการเปรีียบเทีียบรายได้้ประมาณการ
กัับรายได้้ที่แ�่ ท้้จริงิ ของหน่่วยงานศุุลกากร
แต่่พบว่่าไม่่สามารถทำำ�การประเมิินค่า่ ได้้
เนื่่อ� งจากสหภาพศุุลกากรยัังไม่่มีข้ี อ้ มููล
ที่่�มีีคุุณภาพมากพอและขาดระเบีียบวิิธีี
(Methodology) ในการวััดผล ทั้้ง� ที่่�
สหภาพยุุโรปสามารถทำำ�การประเมิินค่่า
ดัังกล่่าวสำำ�หรับั รายได้้จากภาษีีมููลค่่าเพิ่่ม� ได้้

การไม่่ ส ามารถประเมิิ นช่่ อ งว่่ า ง
ทางรายได้้ศุุลกากร ทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
วางแผนการจัั ด การและปรัั บ ปรุุง
การทำำ� งานของสหภาพศุุลกากรได้้
อย่่างตรงจุุด ดัังนั้้�น WPG จึึงเสนอ
ให้้ ส หภาพศุุลกากรต้้ อ งสร้้ า งกรอบ
การทำำ�งานด้้านข้้อมููลและระเบีียบวิิธีี
เพื่่�อทำำ�การประเมิินช่่องว่่างรายได้้ และ
ควรต้้ อ งออกรายงานการวิิ เ คราะห์์
ช่่องว่่างการจััดเก็็บรายได้้ทางศุุลกากร
ให้้ได้้อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง

© Natasha Remarchuk, Ouch!
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บทวิิเคราะห์์:
ความเป็็นไปได้้ของทั้้�ง 10 ข้้อเสนอจาก WPG
ในขั้้� นถัั ด ไป ข้้ อ เสนอดัั ง กล่่ า วจะเข้้ า สู่่�
กระบวนการพิิ จ ารณาในรัั ฐ สภายุุโรปที่่� ซึ่่� ง ผู้้�
แทนประเทศสมาชิิกในสหภาพยุุโรปจะร่่วม
วิิพากษ์์วิิจารณ์์ความเป็็นไปได้้และผลกระทบ
ของ ข้้อเสนอทั้้�งหมด และคณะกรรมาธิิการ
ยุุโรปจะจััดตั้้�ง Reflection Group ที่่�ผู้้�แทน
จากชาติิสมาชิิกสหภาพศุุลกากรยุุโรปจะร่่วม
แสดงความคิิดเห็็นต่่อข้้อแนะนำำ�ดัังกล่่าวด้้วย
เช่่นกััน โดยคณะกรรมาธิิการยุุโรป จะเป็็น
ผู้้�รวบรวมข้้อแนะนำำ� ข้้อโต้้แย้้ง และข้้อเสนอ
เพิ่่�มเติิมจากทั้้ง� สองกลุ่่�มมาวิิเคราะห์์ร่่วมกัันกัับ
ผลการปรึึกษาหารืือกัับภาคส่่วนอื่่�น ๆ ก่่อน
ที่่�จะเสนอร่่างการปฏิิรููปสหภาพศุุลกากรยุุโรป
อย่่างเป็็นทางการภายในสิ้้�นปีี 2565 (2022) นี้้�

โดยปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่า หลายข้้อเสนอของ WPG นั้้�นมีีความท้้าทาย
สำำ�หรัับการปฏิิบััติิตามอยู่่�หลายประการ ในส่่วนสุุดท้้ายนี้้� จดหมายข่่าว
CPMU News จึึงขอนำำ�เสนอบทวิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้ของข้้อเสนอ
ดัังกล่่าวจาก WPG ดัังนี้้�
1. การหาจุุดกึ่่�งกลางทางอำำ�นาจระหว่่างหน่่วยงานส่่วนกลาง
และรััฐสมาชิิกนั้้�นทำำ�ได้้ยาก
เนื่่�องจากข้้อเสนอหลายข้้อของ WPG เริ่่�มมาจากการระบุุว่่ารากเหง้้า
ของปััญหาภายในสหภาพศุุลกากรยุุโรปคืือความไม่่สอดคล้้องกัันของ
นโยบายศุุลกากรในรััฐสมาชิิก ซึ่่�งสามารถแปลความได้้ว่่า รััฐสมาชิิกนั้้�น
มีีอำำ�นาจในการกำำ�หนดนโยบายศุุลกากรมากจนเกิินไปจนทำำ�ให้้ไม่่เกิิด
ความเป็็นเอกภาพทางนโยบายและไม่่สามารถผลัักดัันเป้้าหมายใหญ่่ของ
สหภาพศุุลกากรได้้ ข้้อเสนอของ WPG จึึงมีีนััยยะของการเพิ่่�มอำำ�นาจ
ของหน่่วยงานกลางมากขึ้้�น อย่่างเช่่นการปรัับโครงสร้้างของสหภาพ
ศุุลกากรใหม่่ทั้้ง� หมด หรืือการก่่อตั้้�ง European Customs Agency
ถึึงแม้้ว่่า WPG จะระบุุในรายงานหลายครั้้�งว่่าหน่่วยงานเหล่่านี้้� จะใช้้
อำำ�นาจอยู่่�ตรงจุุดกึ่่�งกลางระหว่่างหน่่วยงานกลางและรััฐสมาชิิก โดยจะ
ไม่่เข้้าไปก้้าวก่่ายการทำำ�งานของรััฐสมาชิิก แต่่กระนั้้�น การหาจุุดกึ่่�งกลาง
ดัังกล่่าวก็็ไม่่สามารถเกิิดขึ้้�นได้้ง่่ายดายนััก
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จากการคาดการณ์์ ประเด็็นนี้้�อาจได้้รัับ
ความเห็็นชอบจากกลุ่่�มธุุ รกิิจหรืือหอการค้้า
ในต่่างประเทศ เนื่่�องจากช่่วยอำำ�นวยความ
สะดวกและลดความซัับซ้้อนในเรื่อ�่ งพิิธีกี ารตรวจ
สอบสิินค้้าในการนำำ�เข้้าสิินค้้า เนื่่�องจากกลุ่่�ม
ธุุรกิิจจะไม่่ต้้องประสบปััญหาความสัับสนของ
การตีี ค วามและการปรัั บ ใช้้ ร ะเบีี ย บพิิ ธีี ก าร
ศุุลกากรที่่�แตกต่่างกัันไปในแต่่ละรััฐสมาชิิก
อีีกต่่อไป โดยในปััจจุุบััน หอการค้้าอเมริิกััน
ในสหภาพยุุโรป (American Chamber
of Commerce to the European
Union) ได้้ออกมาสนัับสนุุนการเพิ่่�มอำำ�นาจของ
หน่่วยงานกลางและการจััดตั้้�ง European
Customs Agency แล้้ว1

2. ภาระที่่�เพิ่่�มขึ้้�นหลายเท่่าตััวของ AEO
และกำำ�แพงทางการค้้าที่่�สููงขึ้้�น

ข้้อเสนอที่่สำ� ำ�คัญ
ั อีีกประการหนึ่่�งของ WPG
คืือ การปฏิิรููปโครงการผู้้�ประกอบการระดัับ
มาตรฐาน AEO ให้้เป็็นกลไกในการตรวจสอบ
มาตรฐานสิินค้้าและให้้จัดั การข้้อมููลด้้านพิิธีกี าร
ศุุลกากรด้้วยตนเอง ผู้้�ประกอบการ AEO จึึง
ต้้องลงทุุนพััฒนาโครงสร้้างขององค์์กรให้้ตรง
ตามมาตรฐานใหม่่ที่�่ EU กำำ�หนด ทั้้�งยัังต้้อง
มีีหน้า้ ที่่ต� รวจสอบและรัับผิิดชอบต่่อความผิิดพลาด
ของตนเอง และความผิิดพลาดของกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�
ตนเองให้้บริิการค้ำำ��ประกัันอีกี ด้้วย ระบบนี้้จึ� งึ จะ
ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบ AEO แบกรัับภาระมากจนเกิินไป
และอาจมีีความเห็็นว่า่ การคงไว้้ซึ่ง่� สถานะ AEO
อย่่างไรก็็ตาม รายงานของ WPG อาจได้้รับั กัับ EU นั้้�นเป็็นการ “ได้้ไม่่คุ้้�มเสีีย”
กระแสวิิพากษ์์วิจิ ารณ์์ในแง่่ลบจากรััฐสภายุุโรป
ในขณะเดีียวกััน ผู้้�ประกอบการทั่่�วไปที่่�
และ Reflection Group ที่่�เป็็นตััวแทนจาก ไม่่มีีสถานะ AEO กัับ EU จะต้้องเผชิิญ
รััฐสมาชิิก เนื่่�องจากข้้อเสนอจาก WPG จะ กัับกำำ�แพงทางการค้้าที่่�สููงขึ้้�น จากระบบการ
ทำำ�ให้้อำำ�นาจในออกนโยบายศุุลกากรและการ ควบคุุมแบบ ABC Model เนื่่�องจากจะไม่่
ควบคุุมชายแดนของศุุลกากรในรััฐสมาชิิกนั้้�น สามารถนำำ�เข้้าสิินค้้าได้้อย่่างสะดวกรวดเร็็ว
ลดลงไม่่มากก็็น้้อย ประกอบกัับในปััจจุุบััน และเสรีี โดยจะต้้องเสีียต้้นทุุนเพิ่่มขึ้้
� นมห
� าศาล
ศุุลกากรของรัั ฐ สมาชิิ ก ได้้ เ สีี ย อำำ�น าจในการ จากการใช้้บริิการค้ำำ�� ประกัันใบรัับรองคุุณภาพจาก
เก็็บรายได้้จากภาษีีศุุลกากรไปแล้้ว (ร้้อยละ ผู้้�ประกอบการ AEO รายอื่น� ่ หรืืออาจต้้องพบ
75 ของรายได้้จากภาษีีศุุลกากรถููกส่่งเข้้างบ กัับการตรวจสอบที่่�เข้้มงวดและยาวนานมาก
ประมาณส่่วนกลางของ EU ซึ่่�งอาจถููกนำำ�ไป ขึ้้�นหากไม่่เลืือกใช้้บริิการ ค้ำำ�� ประกััน ซึ่่�งจะส่่ง
จััดสรรให้้รััฐสมาชิิกอื่่�น หรืือเพื่่�อการดำำ�เนิิน ผลเสีี ยกัั บสิินค้้ านำำ�เข้้ าที่่�มีีความอ่่ อ นไหวต่่ อ
การในด้้านอื่่�นที่่� ไม่่ เกี่่� ยวข้้ อ งกัับการศุุลกากร เงื่่�อนของเวลา อย่่างเช่่นสิินค้้าทางการเกษตร
ตามดุุลยพิินิจิ ของหน่่วยงานกลางของสหภาพยุุโรป) เป็็นต้้น ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น กลุ่่�มธุุรกิิจขนาดกลาง
ประเทศสมาชิิ ก จึึ ง อาจมีี ท่่ า ทีี ใ นแง่่ ล บต่่ อ ข้้ อ และขนาดย่่อม (SMEs) จะได้้รัับผลกระทบ
เสนอ และอาจส่่งผลให้้กระบวนการพิิจารณา แบบเดีี ย วกัั น แต่่ รุุน แรงกว่่ า หลายเท่่ า ตัั ว
และรัับรองกฎหมายการปฏิิรููปสหภาพศุุลกากร เนื่่� อ งด้้ ว ยอยู่่� ใ นบริิ บ ทที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ เ งิิ นทุุนสำำ� รอง
ยุุโรปมีีความยากลำำ�บากในอนาคต
มากเท่่ากลุ่่�มธุุรกิิจขนาดใหญ่่
1AmCham

EU, “Consultation Response: Wise Persons Group Feedback,” Accessed 3 May 2022,
https://www.amchameu.eu/system/files/position_papers/wise_persons_group_feedback_.pdf.
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ด้้วยเหตุุนี้้� ภาคธุุรกิิจทั้้�งใน EU ที่่�พึ่่�งพิิง
วััตถุุดิิบจากการนำำ�เข้้า และภาคการส่่งออก
จากนอก EU จึึงอาจไม่่ให้้การสนัับสนุุนต่่อข้้อ
เสนอในประเด็็นนี้้� และหากข้้อเสนอนี้้�ได้้รับั การ
รัับรองในอนาคต EU จะประสบปััญหาอย่่าง
มากในการเจรจาปรัับปรุุงความตกลงยอมรัับ
ร่่วมกััน (Mutual Recognition Arrangement:
MRA) กัับประเทศคู่่�ค้้า เนื่่อ� งจากประเทศคู่่ค้� า้
เหล่่านี้้ล้� ว้ นต้้องการปกป้้องผู้้�ส่่งออกของตนเอง
ด้้ ว ยการพยายามเจรจาข้้ อ กำำ�หนด AEO
ให้้สร้้างภาระต่่อผู้้�ส่่งออกให้้มากที่สุุด
่� ซึ่ง�่ เกิิดขึ้้น�
ได้้ยากกัับข้้อเสนอในปััจจุุบันั ของ WPG
© Antonio Filigno, Pexels

3. แนวทางการปฏิิรููปที่่�ยัังไร้้ทิิศทางแน่่ชััดและอาจสร้้างโครงสร้้างการทำำ�งานทัับซ้้อน
ข้้อเสนอของ WPG หลายประการยัังเป็็น
เพีี ย งแต่่ ก ารกำำ�หนด เป้้ า หมายเท่่ า นั้้� น แต่่
ยัั ง ไม่่ มีี ก ารเสนอแนวทางปฏิิ รูู ปอย่่ า งเป็็ น
รููปธรรม ซึ่่� ง อาจส่่ ง ผลให้้ ข้้ อ เสนอดัั ง กล่่ า ว
เป็็ น เพีี ย งแค่่ “เสืือกระดาษ” ที่่� ไ ม่่ ส ามารถ
สร้้างความเปลี่่�ยนแปลงได้้จริิง โดยเฉพาะใน
ข้้อเสนอที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปรัับโครงสร้้างใหญ่่
ของสหภาพศุุลกากร การพััฒนาบุุคลากร และ
การประเมิินช่่องว่่างการจััดเก็็บรายได้้ศุุลกากร
ที่่�ยัังไม่่มีีการเสนอแนวทางที่่�แน่่ชััดว่่าจะต้้อง
เป็็นความรัับผิิดชอบของหน่่วยงานใด หรืือ
จะต้้องเริ่่�มต้้นในทิิศทางไหน

นอกจากนี้้� การที่่�ยัังไม่่มีีแนวทางที่่�แน่่ชััด
ยัังสร้้างความเสี่่�ยงให้้มีีการก่่อตั้้�งหน่่วยงานที่่�
มีีโครงสร้้างการทำำ�งานทัับซ้้อนกััน ซึ่่�งสามารถ
เป็็ น ได้้ ทั้้� ง การทัั บ ซ้้ อ นในหน่่ ว ยงานด้้ า น
ศุุลกากรของคณะกรรมาธิิการยุุโรปเอง อาทิิ
ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิิ ก า ร ยุุ โ ร ป ฝ่่ า ย ภ า ษีี แ ล ะ
สหภาพศุุลกากรยุุโรป (DG Taxud) และ
European Customs Agency ที่่� WPG
เสนอให้้ มีี ก ารก่่ อ ตั้้� ง รวมทั้้� ง สามารถเป็็ น
ความทัับซ้้อนระหว่่างหน่่วยงานศุุลกากรกลาง
หน่่วยงานศุุลกากรของรััฐสมาชิิก และหน่่วยงาน
ควบคุุมชายแดนอื่่น� ๆ ซึ่่�งจะสร้้างปััญหาต่่อทั้้�ง
เจ้้ า หน้้ า ที่่� แ ละผู้้�ประกอบการ จากปัั ญ หา
การตีี ความขอบเขตอำำ�นาจและการบัั งคัั บใช้้
กฎหมายศุุลกากรที่่�แตกต่่างกััน ซึ่ง�่ เป็็นปัญ
ั หาที่�่
เกิิดขึ้้น� แล้้วในปััจจุุบันั ภายในสหภาพศุุลกากรยุุโรป
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ข้้อเสนอเพื่่�อการปฏิิรููปสหภาพศุุลกากรยุุโรปจากกลุ่่�ม WPG
แสดงให้้ เ ห็็ น ถึึ ง การเตรีี ย มความพร้้ อ มรัั บ มืือการเปลี่่� ย นแปลงและ
ความท้้าทายใหม่่ ๆ ทางการค้้าระหว่่างประเทศอยู่่�ตลอดเวลาของ
สหภาพยุุโรป ที่่มี� กี ลไกการตรวจสอบและการเสนอร่่างกฎหมายได้้อย่่าง
คล่่องตััวแม้้จะประกอบไปด้้วยประเทศสมาชิิกมากกว่่า 27 ประเทศ
อย่่างไรก็็ตาม ผลการตอบรัับจากภาคส่่วนต่่าง ๆ ต่่อรายงานฉบัับนี้้�
ยัังคงต้้องได้้รัับการติิดตามต่่อไป เนื่่อ� งจากมีีหลายประเด็็นที่ก�่ ระทบต่่อ
หลายภาคส่่วนในทางลบ และมีีหลายประเด็็นที่่ยั� งั ไม่่มีแี นวทางแน่่ชัดั ใน
การดำำ�เนิินการ จึึงเป็็นที่น่�่ า่ สนใจว่่าร่่างแนวทางการปฏิิรููปอย่่างเป็็นทางการจาก
คณะกรรมาธิิการยุุโรปที่่�จะต้้องเผยแพร่่ภายในสิ้้�นปีี 2565 (2022) นี้้�
จะคงเหลืือไว้้ซึ่�ง่ ข้้อเสนอของ WPG มากน้้อยเพีียงใด

© Emmanuele Burdin, Unsplash
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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/TAX20-002-Future%20customs-REPORT_BIS_v5%20%28WEB%29.pdf.
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© Des Moines Register

ศุุลกากรสหรััฐอเมริิกาตรวจยึึดกะโหลกศีีรษะมนุุษย์์
ในระหว่่างการจััดส่่งไปยัังรััฐไอโอวา

เมื่่อ� วัันที่่� 29 มีีนาคม 2565 เจ้้าหน้้าที่่ศุุ� ลกากรและป้้องกัันชายแดนของสหรััฐอเมริิกา (United States Customs
and Border Protection) ตรวจพบกะโหลกศีีรษะมนุุษย์์ 6 กะโหลก ณ คลัังสิินค้้าระหว่่างประเทศ ท่่าอากาศยาน
นานาชาติิโอแฮร์์ (O’Hare International Airport) รััฐชิิคาโก ในระหว่่างที่จ�่ ะถููกจััดส่ง่ ไปยัังรััฐไอโอวา (Iowa)
กะโหลกศรีีษะมนุุษย์์ดังั กล่่าวถููกส่่งมาจากประเทศเนเธอร์์แลนด์์ โดยบรรจุุอยู่่ใ� นกล่่องพััสดุุ 3 กล่่อง จากผู้้�ส่ง่ คนเดีียวกััน
ซึ่่ง� เจ้้าหน้้าตรวจพบความผิิดปกติิจากการอ่่านภาพเอกซเรย์์ ซึ่่ง� ในปััจจุุบันั กะโหลกเหล่่านี้้� ถููกส่่งไปตรวจสอบเพิ่่ม� เติิม
ที่่ศููนย์
� ค์ วบคุุมและป้้องกัันโรค (Centers for Disease Control and Prevention) แต่่วัตั ถุุประสงค์์ของการส่่ง
กะโหลกศีีรษะมนุุษย์์เหล่่านี้้ไ� ปยัังรััฐไอโอวายัังคงไม่่เป็็นที่ท�่ ราบแน่่ชัดั
อนึง่ เจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติโอแฮร์ ได้ท�ำการตรวจยึดสินคา้ ต้องห้ามจ�ำพวก กะโหลกศีรษะมนุษย์
หอยทากทีย่ งั มีชวี ติ (Live snails) และวัสดุจากพืชและเนื้อสัตว์ มากกว่า 1,700 รายการ ในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมา
โดยสินคา้ เหล่านี้ถือเป็นภัยคุกคามทางด้านสิง่ แวดล้อมและการเกษตร เนื่องจาก มีความเสีย่ งที่จะเป็นพาหะของเชื้อโรค
หรอื แมลงศัตรูพืชชนิดใหม่ ทีส่ หรัฐอเมริกายังไม่มหนท
ี างการรักษา หรือแนวทางรับมือ

อ้้างอิิง
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-humanskulls-heading-iowa/9524304002/ . Accessed 25 April 2022.
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ศุุลกากรฟิินแลนด์์ตรวจยึึดชิ้้�นงานศิิลปะมููลค่่ากว่่า 46 ล้้านดอลลาร์์ฯ
ก่่อนมีีการขนส่่งกลัับไปยัังรััสเซีีย

©Tulli

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 ศลุ กากรสาธารณรัฐฟินแลนด์ได้รายงานการตรวจยึดภาพเขียนและประติมากรรมที่มมูี ลค่ารวม
มากกว่า 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ณ จุดข้ามพรมแดน Vaalimaa ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของฟินแลนด์ โดยชิ้นงาน
ศิลปะดังกล่าวเป็นชิ้นงานศิลปะของสหพันธรัฐรัสเซียทีอ่ ยรู่ ะหว่างการขนส่งกลับหลังจากน�ำมาจัดแสดงในอิตาลีและญีป่ นุ่
การตรวจยึึดดัังกล่่าวถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของมาตรการคว่ำำ��บาตรของสหภาพยุุโรป (EU) ต่่อรััสเซีีย หลัังการบุุกรุุกยููเครน
ของรััสเซีียตั้้�งแต่่วัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2565 โดยชิ้้�นงานศิิลปะถููกจััดว่่าเป็็น “สิินค้้าฟุ่่�มเฟืือย (Luxury Goods)” ที่่�ถููก
สั่่�งห้้ามมิิให้้ส่่งออกจาก EU ไปยัังรััสเซีีย อนึ่่�ง ศุุลกากรฟิินแลนด์์ยืืนยัันว่่าชิ้้น� งานศิิลปะเหล่่านี้้�จะถููกเก็็บรัักษาอย่่างเหมาะสม
ในระหว่่างการสืืบสวน เพื่่�อคงไว้้ซึ่่�งคุุณค่่าและเอกลัักษณ์์ของชิ้้�นงาน
ในขณะเดีียวกััน นาย Sergey Tsekov วุุฒิิสมาชิิกและสมาชิิกคณะกรรมาธิิการด้้านการต่่างประเทศของรััสเซีียได้้
ตอบโต้้การตรวจยึึดครั้้�งนี้้�โดยกล่่าวหาว่่าศุุลกากรฟิินแลนด์์กระทำำ� “การตรวจยึึดวิิสามััญ (Extrajudicial seizure)”
อัันผิิดกฎหมาย เปรีียบเสมืือนการโจรกรรมสมบััติิชาติิของรััสเซีีย และเป็็นการจงใจกีีดกัันมิิให้้ชิ้้�นงานศิิลปะเหล่่านี้้�
ถููกส่่งกลัับคืืนมาตุุภููมิิ

อ้้างอิิง
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.
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อิินเดีียประกาศยกเว้้นภาษีีศุุลกากรฝ้้ายดิิบ
ถึึงเดืือนกัันยายน 2565
©The Indian Express

เมื่่�อวัันที่่� 14 เมษายน 2565 รััฐบาลสาธารณรััฐอิินเดีียประกาศยกเว้้นอััตราภาษีีศุุลกากรสำำ�หรัับการนำำ�เข้้าฝ้้ายดิิบ
(Raw Cotton) เพื่่�อพยายามลดราคาฝ้้ายภายในประเทศ หลัังราคาฝ้้ายดิิบในอิินเดีียพุ่่�งสููงจากปััญหาเงิินเฟ้้อ
และการขาดแคลนผลผลิิต โดยการยกเว้้นอัตั ราภาษีีศุุลกากรดัังกล่่าวจะช่่วยลดต้้นทุุนการผลิิตให้้ผู้้�ประกอบการ
ในอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอและช่่วยแบ่่งเบาภาระของผู้้�บริิโภค
ในการนี้้� คณะกรรมการกลางด้้านภาษีีทางอ้้อมและศุุลกากร (Central Board of Indirect Taxes and Customs)
ของอิินเดีีย ตััดสิินใจที่่�จะยกเว้้นภาษีีนำำ�เข้้าฝ้้ายดิิบในสองส่่วน ตามคำำ�เรีียกร้้องของกลุ่่�มผู้้�ประกอบการสิ่่�งทอ
ภายในประเทศ ได้้แก่่ (1) ภาษีีศุุลกากรพื้้�นฐาน (Basic Customs Duty) ในอััตราร้้อยละ 5 และ (2) ภาษีี
เพื่่�อการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางเกษตรกรรม (Agriculture Infrastructure Development Cess)
ในอััตราร้้อยละ 5 เช่่นเดีียวกััน
อนึ่ง ค�ำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

อ้้างอิิง
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.

สำำ�นัักงานที่่�ปรึึกษาการศุุลกากร ณ กรุุงบรััสเซลส์์ 27

CPMU
N EWS

ข่่าวกิิจกรรมสำำ�นัักงาน

อธิิบดีีกรมศุุลกากรและคณะผู้้�บริิหาร ศึึกษาดููงาน
ณ ท่่าเรืือแอนท์์เวิิร์์ป และ ท่่าอากาศยานบรััสเซลส์์

ระหว่่างวัันที่่� 19 - 22 เมษายน 2565 นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่ป่� รึึกษา
ด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร นายกิิตติิ สุุทธิิสัมั พัันธ์์ ที่ป่� รึึกษาด้้านการพััฒนาและบริิหารการจััดเก็็บ
ภาษีี และคณะ เดิินทางมายัังกรุุงบรััสเซลส์์ ราชอาณาจัักรเบลเยีียม เพื่่อ� ศึึกษาดููงาน ณ สำำ�นักั งานใหญ่่องค์์การ
ศุุลกากรโลก (WCO) และการปฏิิบัติั งิ านของศุุลกากรเบลเยีียม
โดยในวัันที่่� 19 เมษายน 2565 อธิิบดีีกรมศุุลกากรและคณะฯ ได้้เยี่่ย� มชมและศึึกษาการปฏิิบัติั พิิ ธีิ กี ารศุุลกากร
ณ ท่่าเรืือแอนท์์เวิิร์ป์ (Port of Antwerp) และ ในวัันที่่� 20 เมษายน 2565 คณะฯ ได้้เยี่่ย� มชมและศึึกษา
การปฏิิบัติั พิิ ธีิ กี ารศุุลกากรตรวจของผู้้�โดยสาร ณ ท่่าอากาศยานบรััสเซลส์์ (Brussels Airport) โดยได้้ร่ว่ ม
แสดงความเห็็นและแลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์ของศุุลกากรไทยในหลายประเด็็น อาทิิ การใช้้เทคโนโลยีีเครื่่อ� ง
Scanner และ ปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence: AI) ในการปราบปรามการลัักลอบนำำ�เข้้ายาเสพติิด
หลัักการบริิหารความเสี่่ย� งทางศุุลกากร เป็็นต้น้
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อธิิบดีีกรมศุุลกากรและคณะผู้้�บริิหาร เข้้าเยี่่�ยมคารวะ
อธิิบดีีกรมศุุลกากรและสรรพสามิิตราชอาณาจัักรเบลเยีียม

เมื่่�อวัันที่่� 20 เมษายน 2565 นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษา
ด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร นายกิิตติิ สุุทธิิสััมพัันธ์์ ที่่�ปรึึกษาด้้านการพััฒนาและบริิหารการ
จััดเก็็บภาษีี และคณะ เข้้าเยี่่�ยมคารวะ Mr. Kristian VANDERWAEREN อธิิบดีีกรมศุุลกากร
และสรรพสามิิต ราชอาณาจัักรเบลเยีียม ณ สำำ�นัักงานใหญ่่ศุุลกากรเบลเยีียม พร้้อมทั้้�งรัับฟัังการ
บรรยายเรื่่อ� งการบริิหารความเสี่่ย� งทางศุุลกากรจากศุุลกากรเบลเยีียม และหารืือในประเด็็นการป้้องกััน
และ การปราบปรามยาเสพติิด การตรวจสอบสิินค้้า และการจััดเก็็บภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มสำ�หรั
ำ บั สิินค้้าที่นำ่� �ำ เข้้า
สู่่ส� หภาพยุุโรป (EU) ในโอกาสนี้้� นายเสข วรรณเมธีี เอกอััครราชทููต ณ กรุุงบรััสเซลส์์ และหััวหน้้า
คณะผู้้�แทนไทยประจำำ�สหภาพยุุโรป ได้้เข้้าร่่วมการหารืือดัังกล่่าวด้้วย
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อธิิบดีีกรมศุุลกากรและคณะผู้้�บริิหาร เข้้าเยี่่�ยมคารวะ
เลขาธิิการและรองเลขาธิิการ WCO
เมื่่�อวัันที่่� 21 เมษายน 2565 นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษาด้้าน
พััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร นายกิิตติิ สุุทธิิสัมั พัันธ์์ ที่่�ปรึึกษาด้้านการพััฒนาและบริิหารการจััดเก็็บภาษีี
และคณะ เข้้าเยี่่�ยมคารวะ Mr. Kunio Mikuriya เลขาธิิการ WCO และ Mr. Ricardo Trevino Chapa
รองเลขาธิิการ WCO ณ สำำ�นัักงานใหญ่่องค์์การศุุลกากรโลก ในโอกาสนี้้� อธิิบดีีกรมศุุลกากรได้้ร่่วมหารืือ
ในประเด็็นความร่่วมมืือทางศุุลกากร โดยเฉพาะในด้้านการฝึึกอบรมและพััฒนาเจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากรผ่่านการให้้
ทุุนการศึึกษาและโครงการฝึึกงาน พร้้อมทั้้�งยืืนยัันการเข้้าร่่วมโครงการ Operation STOP II ระยะที่่� 3 ของ
ประเทศไทยอย่่างเป็็นทางการ
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อธิิบดีีกรมศุุลกากรและคณะผู้้�บริิหาร เข้้าเยี่่�ยมคารวะ
เอกอััครราชทููต ณ กรุุงบรััสเซลส์์

วัันที่่� 21 เมษายน 2565 นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ ที่่�ปรึึกษา
ด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร นายกิิตติิ สุุทธิิสััมพัันธ์์ ที่่�ปรึึกษาด้้านการพััฒนาและบริิหาร
การจััดเก็็บภาษีี และคณะ เข้้าเยี่่�ยมคารวะ นายเสข วรรณเมธีี เอกอััครราชทููต ณ กรุุงบรััสเซลส์์
และหััวหน้้าคณะผู้้�แทนไทยประจำำ�สหภาพยุุโรป (EU) โดยได้้หารืือเรื่่�องการอำำ�นวยความสะดวก
ทางการค้้าและการปราบปรามทางศุุลกากรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการค้้าระหว่่างไทยและสหภาพยุุโรป
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อธิิบดีีกรมศุุลกากรและคณะผู้้�บริิหาร ตรวจเยี่่�ยม
สำำ�นัักงานที่่�ปรึึกษาการศุุลกากร ณ กรุุงบรััสเซลส์์
วัันที่่� 21 เมษายน 2565 นายพชร อนัันตศิิลป์์ อธิิบดีีกรมศุุลกากร นายชััยยุุทธ คำำ�คุุณ
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบควบคุุมทางศุุลกากร นายกิิตติิ สุุทธิิสััมพัันธ์์ ที่่�ปรึึกษาด้้าน
การพััฒนาและบริิหารการจััดเก็็บภาษีี และคณะ ทำำ�การตรวจเยี่่�ยมและรัับฟัังการบรรยาย
สรุุปผลการปฏิิบััติิงาน ณ สำำ�นัักงานที่่�ปรึึกษาการศุุลกากร ณ กรุุงบรััสเซลส์์ โดยอธิิบดีี
กรมศุุลกากรได้้ให้้กำ�ลั
ำ ังใจเจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากร พร้้อมทั้้�งลงนามในสมุุดเยี่่�ยม และได้้ร่่วม
สรงน้ำำ��พระพุุทธรููป เพื่่�อความเป็็นสิิริมิ งคลในโอกาสเทศกาลวัันสงกรานต์์ ปีี 2565
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