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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน 

 การผ่านแดนเป็นพิธีการศุลกากรที่ส าคัญพิธีการหนึ่งต่อการค้าระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกทะเล (LLDC) ปัจจุบันนี้ พิธีการผ่านแดนที่มี
ประสิทธิภาพนอกจากจะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาการขนส่งสินค้าและส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศต่าง ๆ แล้ว ยังท าให้ประเทศผ่านแดน
มีความเชื่อมั่นว่า การขนส่งจะมีความมั่นคงปลอดภัยและเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ใน  
การผ่านแดนเท่านั้น 

 ที่ผ่านมา นานาชาติได้จัดท ากรอบความร่วมมือด้านการผ่านแดน เช่น ความตกลง
แกตต์ (GATT) ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก 
(WTO TFA) อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) อนุสัญญาทีไออาร์ และอนุสัญญาเอทีเอ เป็น
ต้น นอกจากนี้ ความตกลงในระดับภูมิภาคก็มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เนื่องจากเป็น
กลไกในการน าความตกลงระดับระหว่างประเทศไปปฏิบัติให้เกิดผล 

 ในจดหมายข่าวฉบับนี้ พวกเราจึงขอน าเสนอหลักการผ่านแดนที่ส าคัญตาม 
ความตกลงระหว่างประเทศ ข้อท้าท้ายที่ประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกทะเลประสบ 
และความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะขอยกตัวอย่างสหภาพ
ยุโรปและภูมิภาคละตินอเมริกาเป็นกรณีศึกษา 

 คณะผู้จัดท าหวังว่า จดหมายข่าวฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพิธีการ
ผ่านแดนในประเทศไทยเพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้าแก่ประเทศเพ่ือนบ้านที่ไม่มี
ทางออกทะเล 

                                        รังสฤษฎ์ พัฒนทอง 
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กรอบความรว่มมือระหว่างประเทศ 

ในการจดัการการผ่านแดน 

การผ่านแดนเป็นกระบวนการที่อนุญาตให้สินค้า

เคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมของศุลกากร จาก
ส านักงานศุลกากรต้นทาง (Customs office of 
departure) ไปยังส านักงานศุลกากรปลายทาง 
(Customs office of final destination) พิธีการ
ผ่านแดนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งสูงขึ้นและเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการค้า
ระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้  ประชาคมโลกจึงได้
ร่วมมือกันสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพื่อจัดการการผ่านแดน
ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 

 

                                                           
๑  TFA ถือก ำเนิดขึ้นระหว่ำงกำรประชุมระดับรัฐมนตรีคร้ังที่ ๙ ณ 
บำหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่ำงวันที่ ๓-๗ ธันวำคม ๒๕๕๖ ปัจจุบัน 
(ณ วันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๖๐) มีสมำชกิ WTO จ ำนวน ๑๒๑ รำย 

กรอบควำมร่วมมือที่ส ำคัญในกำรจัดกำรกำรผ่ำนแดน
อันดับแรก คือ ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO 
Trade Facilitation Agreement หรือ TFA) ซึ่งได้มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่  ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐๑ TFA มี
บทบัญญัติเฉพำะเกี่ยวกับเสรีภำพในกำรผ่ำนแดนและ
เสริมหลักกำรเสรีภำพในกำรผ่ำนแดนตำมที่บัญญัติไว้
ใน มำตรำ V ของควำมตกลงทั่วไปว่ำด้วยศุลกำกรและ
กำรค้ำ (GATT) 

GATT มำตรำ V บัญญัติไว้ว่ำ “ต้องมีเสรีภำพในกำร
ผ่ำนแดนผ่ำนดินแดนของประเทศภำคี โดยผ่ำนเส้นทำง
ที่สะดวกที่สุดต่อกำรผ่ำนแดนระหว่ำงประเทศ ส ำหรับ
กำรสัญจรไปยังหรือจำกดินแดนของประเทศภำคีอ่ืน” 
มำตรกำรดังกล่ำวมีหลักกำรส ำคัญ เช่น ๑) ต้องไม่มีกำร
แบ่ งแยกควำมแตกต่ ำงโดยอำศัยธง ถิ่นก ำ เนิ ด  
จุดขำออก ขำเข้ำ หรือออกไปจำกดินแดน จุดหมำย
ปลำยทำง กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้ำ เรือ หรือวิธีใด ๆ ใน
กำรขนส่งสินค้ำ ๒) ห้ำมใช้มำตรกำรที่ท ำให้เกิดควำม
ล่ำช้ำหรือมำตรกำรจ ำกัดโดยไม่จ ำเป็น ๓) กำรได้รับCredit: Free Design File 
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ยก เ ว้ นจ ำกภำษี ศุ ล กำกร  ภำษี ผ่ ำนแดน  หรื อ
ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรผ่ำนแดน ๔) กำร
ก ำหนดค่ำธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล และ ๕) กำรใช้
หลักปฏิบัติ เยี่ ยงชำติที่ ได้รับอนุ เครำะห์ยิ่ ง  (Most 

Favoured Nation : MFN) กับค่ำธรรมเนียม กฎระเบียบ 
และพิธีกำรต่ำง ๆ 

ในกำรนี้ TFA มำตรำ 11 (ว่ำด้วยเสรีภำพในกำรผ่ำน
แดน) ได้เข้ำมำเสริมหลักกำรของ GATT มำตรำ V ด้วย
กำรก ำหนดมำตรกำรผ่ำนแดน เช่น กำรห้ำมใช้
มำตรกำรจ ำกัดโดยสมัครใจ (voluntary restraint) 
(วรรคที่  ๓) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่แยกจำกกันทำง
กำยภำพ (วรรคที่ ๕) ข้อก ำหนดขั้นต่ ำเกี่ยวกับเอกสำร
และพิธีกำร (วรรคที่ ๖) กำรจัดส่งเอกสำรก่อนสินค้ำ
มำถึง (วรรคที่ ๙) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรวำงประกัน
ทัณฑ์บน (หลำยวรรคใน มำตรำ 11) กำรสร้ำงควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศสมำชิก WTO เพ่ือให้เสรีภำพ
ในกำรผ่ำนแดนเป็นจริง (วรรคท่ี ๑๖) และกำรจัดตั้งจุด

                                                           
๒ ข้อก ำหนดนี้เป็นกำรผ่ำนแดนภำยในประเทศ (national transit)  

ประสำนงำนกำรผ่ำนแดนในประเทศเ พ่ือรับข้อ
สอบถำมและข้อเสนอแนะ (วรรคที่ ๑๗) ทั้งนี้ กำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ มำตรำ 11 บัญญัติไว้จะช่วย
อ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรผ่ำนแดนและพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศก ำลังพัฒนำที่ไม่มีทำงออกทะเล 
(LLDC)   

นอกจำก มำตรำ 11 แล้ว TFA ยังมีบทบัญญัติอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับประเด็นส ำคัญของกำรผ่ำนแดน เช่น 
มำตรำ 9 (กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำส ำหรับกำรน ำเข้ ำ
ภำยใต้กำรควบคุมของศุลกำกร) ก ำหนดให้สมำชิก 
WTO อนุญำตให้สินค้ำดั งกล่ ำวเคลื่อนย้ำยไปยัง
ส ำนักงำนศุลกำกรที่สินค้ำจะถูกปล่อย๒ ส่วน มำตรำ 1 
(กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร) ก ำหนดให้ใช้อินเทอร์เน็ต
เพ่ือเพ่ิมควำมโปร่งใสในพิธีกำรผ่ำนแดน และ มำตรำ 
10 (พิธีกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำเข้ำ ส่งออก และผ่ำน
แดน) บัญญัติให้ลดพิธีกำรและข้อก ำหนดทำงเอกสำร
ให้เหลือน้อยที่สุด 

Credit: LinkedIn 
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ในส่วนของอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุ ง)๓ 
ภำคผนวกจ ำเพำะ E ของบทที่ 1 มีบทบัญญัติส ำหรับ
ระบบผ่ ำนแดนเ พ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่ อกำร
เคลื่อนย้ำยสินค้ำให้มำกที่สุดภำยใต้กำรควบคุมทำง
ศุลกำกร ก ำหนดประกันทัณฑ์บนภำคบังคับขั้นต่ ำ  
พิธีกำรที่ลดขั้นตอนส ำหรับผู้ส่งของและผู้รับของที่ได้รับ
อนุญำต มำตรฐำนภำคปฏิบัติส ำหรับผู้รับชอบ พิธีกำร
ที่ส ำนักงำนศุลกำกรต้นทำง ตรำปิดผนึกของศุลกำกร 
(customs seal) และระยะเวลำจ ำกัดส ำหรับกำร 
ผ่ำนแดน เป็นต้น 

                                                           
๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๖๐ มีจ ำนวนประเทศภำคี ๑๑๐ 
ประเทศ 
๔ จัดท ำขึ้น ณ นครเจนีวำ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๑๘ ภำยใต้
คณะกรรมำธิกำรด้ำนเศรษฐกิจเพ่ือยุโรปขององค์กำร
สหประชำชำติ (UNECE) ปัจจุบันมีประเทศภำคี ๗๐ ประเทศ รวมทั้ง
สหภำพยุโรป อเมริกำเหนือ ตะวันออกใกล้ และตะวันออกกลำง 

นอกจำกนี้ ยังมีอนุสัญญำที่สร้ำงเครื่องมือหรือเอกสำร
ส ำหรับกำรผ่ำนแดน เริ่มจำกอนุสัญญาศุลกากรว่า
ด้วยการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศด้วยที 

ไออาร์คาร์เนต์๔ (หรืออนุสัญญำทีไออำร์) ก ำหนดให้ใช้
เอกสำรฉบับเดียว เรียกว่ำ ทีไออำร์คำร์เนต์ (TIR 
Carnet) ในกำรขนส่งสินค้ำผ่ำนแดนทำงบกระหว่ำง
ประเทศ รวมทั้งก ำหนดประกันทัณฑ์บนระหว่ำง
ประเทศที่ ใช้ ได้ กับทุกประเทศภำคี  นอกจำกนี้  
อนุสัญญาอิสตันบูล๕ และอนุสัญญาเอทีเอ๖ ได้สร้ำง
เอทีเอคำร์เนต์ (ATA  Carnet) เพ่ือทดแทนพิธีกำร
ศุลกำกรกำรในประเทศส ำหรับกำรน ำเข้ำชั่วครำวและ
กำรผ่ำนแดน ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปล่อย
สินค้ำที่แต่ละชำยแดน โดยเอทีเอคำร์เนต์ครอบคลุม
กำรขนส่งสินค้ำผ่ำนแดนที่อยู่ในระหว่ำงทำง ส่งกลับ
จำก หรือภำยในประเทศที่น ำเข้ำชั่วครำว และประกำร
สุดท้ำยนี้  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
จัดการการควบคุมสินค้าที่ชายแดนให้เป็นระเบียบ
แบบแผนเดียวกันปี ๒๕๒๕๗  นอกจำกมีบทบัญญัติ
และหลักกำรทั่วไปในกำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำพิธีกำร
และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้เป็นแบบแผนเดียวกันแล้ว ยัง
มีภำคผนวก ๒ ภำคผนวกที่กล่ำวถึงกำรขนส่งทำงถนน
และทำงรำงระหว่ ำงประเทศโดยเฉพำะ โดยมี

๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๖๐ มีจ ำนวนประเทศภำคี ๖๓ 
ประเทศ 
๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๖๐ มีจ ำนวนประเทศภำคี ๖๙ 
ประเทศ 
๗ ข้อมลู ณ วนัท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีจ านวนประเทศภาคี ๕๘ 
ประเทศ 

Credit: IndiaMart 
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ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับ TFA ให้
รัฐบำลน ำไปพิจำรณำปฏิบัติตำม 

อย่ำงไรก็ตำม กรอบควำมร่วมมือในระดับระหว่ำง
ประเทศยังต้องอำศัยความตกลงระดับภูมิภาคหรือ
ความตกลงทวิภาคี เ พ่ือกำรน ำ ไปปฏิบัติ ให้ เกิด
ประสิทธิภำพ (operational arrangement) ในกำรนี้ 
TFA มำตรำ 11 วรรรคที่  ๑๖ ขอให้สมำชิก WTO 
ร่วมมือและประสำนงำนซึ่งกันและกันในเรื่องต่ำง ๆ 
เช่น ค่ำธรรมเนียม พิธีกำร ข้อก ำหนดทำงกฎหมำย 

และกำรปฏิบัติกำรในภำคปฏิบัติในระบบผ่ำนแดน โดย
ควำมตกลงดังกล่ำวจะช่วยให้พิธีกำรผ่ำนแดน กำร
แลกเปลี่ยนข้อมูล และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ระเบียบแบบแผนเดียวกัน 

ด้วยเหตุนี้ เมื่อได้กล่ำวถึงกรอบควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศในบทควำมนี้แล้ว ในบทควำมต่อ ๆ ไป จะขอ
ยกตัวอย่ำงควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคเพ่ือกำรจัดกำร
ผ่ำนแดนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือเป็นกรณีศึกษำ
ส ำหรับศุลกำกรไทยต่อไป 

อ้างอิง: 
World Customs Organization. List of the Contracting Parties to the Revised Kyoto Convention. 
 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/ 
 pf_revised_kyoto_conv/instruments.aspx. Access 9 August 2017. 
World Customs Organization. The ATA System (ATA and Istanbul Conventions). 
 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-
 tools/conventions/pf_ata_system_conven.aspx. Access 9 August 2017. 
World Customs Organization. Transit Handbook To Establish Effective Transit Schemes for  LLDCs. 2014.  
 http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/key-issues/ecp/2015/transit-
 handbook-for-upload-en.pdf?la=en. Access 5 August 2017. 
World Trade Organization. Ratifications List. http://www.tfafacility.org/ratifications. Access 9 August 2017.  
UNECE. TIR. https://www.unece.org/tir/welcome.html. Access 9 August 2017. 
UN Treaty Collection. 17. International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods. 
 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-A-
 17&chapter=11&clang=_en. Access 9 August 2017. 
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ประเด็นขอ้ทา้ทายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการผา่นแดนส าหรบั 

ประเทศก าลงัพฒันาท่ีไมมี่ทางออกทะเล 

ประเทศก ำลังพัฒนำที่ไม่มีทำงออกทะเล (LLDCs: 
Landlocked Developing Countries)๑ มี พื้ น ที่
ขนำดเล็กและตลำดที่เปรำะบำง จึงต้องอำศัยกำร
ขนส่งสินค้ำผ่ำนดินแดนของประเทศอ่ืน โดยกำรผ่ำน
ข้ำมชำยแดนและระยะทำงที่ยำวจำกตลำดปลำยทำง 
ได้เพิ่มต้นทุนกำรขนส่งอย่ำงมีนัยยะส ำคัญและมี
ผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
ของประเทศเหล่ำนี้๒ นอกจำกนี้ พิธีกำรผ่ำนแดนที่ไม่
มีประสิทธิภำพยังบั่นทอนโอกำสกำรเข้ำสู่ตลำดของ
สินค้ำที่ มีควำมอ่อนไหวต่อกำรขนส่งล่ำช้ำ เช่น 
สินค้ำที่เน่ำเสียได้ หรือสินค้ำที่ผลิตในห่วงโซ่อุปทำน
โลก ในบทควำมนี้ จะกล่ำวถึงควำมซับซ้อนของพิธี
กำรผ่ำนแดนที่ LLDC เผชิญอยู่ และควำมพยำยำม
ขององค์กำรศุลกำกรโลกในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 

โดยทั่วไปแล้ว การผ่านแดนเป็นกระบวนการที่เก่ียวข้อง
กับหลายฝ่าย นอกจากศุลกากรที่เป็นผู้มีบทบาทหลัก
แล้ว ยังมีหน่วยงานรัฐอ่ืน และภาคเอกชน เช่น ผู้ส่ง
สินค้า ผู้ขนส่ง ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการผ่านแดนอย่าง

                                                           
๑ มี ๓๑ ประเทศ ได้แก่ อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน คาซัคสถาน คีร์กีซ
สถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน มอลโดวา มาซิโดเนีย 
อัฟกานิสถาน ภูฏาน ลาว มองโกเลีย เนปาล บอตสวานา บุรุนดี 
เอธิโอเปีย เลโซโท มาลาวี  รวันดา สวาซิแลนด์ ยูกันดา แซมเบีย 
ซัมบับเว บูร์กินาฟาโซ แอฟริกากลาง ชาด มาลี ไนเจอร์ โบลิเวีย และ
ปารากวัย  

หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ศุลกากรต้อง
สร้างความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานรัฐอ่ืน
และภาคเอกชน เพ่ือให้พิธีการผ่านแดนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

การขนส่งสินค้าจาก LLDC ไปยังประเทศปลายทาง 
สินค้าต้องผ่านพิธีการหลายพิธีการและต้องเป็นไปตาม
กฎระเบียบที่ก าหนด โดยหลักการแล้ว มีส านักงาน
ศุลกากรอย่างน้อย ๔ แห่งที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
สินค้าจาก LLDC ได้แก่ ส านักงานศุลกากรต้นทาง 
(customs office of departure) ซึ่ งตั้ งอยู่ ใน LLDC 
ส านักงานศุลกากรที่รับสินค้าเข้ามาในประเทศที่ผ่าน
แดน (customs office of entry) ส านักงานศุลกากรที่
สิ นค้ าออกจากดินแดนของประเทศที่ ผ่ านแดน 
(customs office of exit) และส านักงานศุลกากรของ
ป ร ะ เ ท ศ ป ล า ย ท า ง  (customs office in the 
destination country) ดังแสดงในแผนภูมิ ในการนี้ 
การผ่านแดนระหว่างประเทศอยู่ภายใต้ข้อบังคับส าคัญ
บางประการ เช่น ระยะเวลาที่สินค้าต้องไปถึงส านักงาน

๒ จากการศึกษาขององค์การศุลกากรเมื่อปี ๒๕๕๗ ต้นทุนโดยเฉลี่ยใน
การส่งออกตู้คอนเทนเนอร์ ๑ ตู้จากประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออก
ทางทะเลได้เพ่ิมขึ้นถึง ๓,๔๔๔ ดอลลาร์สหรัฐ และต้นทุนการน าเข้า 
๔,๓๔๔ ดอลลาร์สหรัฐ (ในขณะที่ประเทศที่เป็นเส้นทางผ่านแดนมี
ต้นทุนเพียง 1,301 ดอลลาร์สหรัฐส าหรับการส่งออก และ 1,559 
ดอลลาร์สหรัฐส าหรับการน าเข้า) 
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ศุ ลกากรปลายทาง  การก าหนด เส้ นทางขนส่ ง
ภายในประเทศที่ผ่านแดน และการอนุญาตเปลี่ยน
ส านักงานศุลกากรปลายทางระหว่างการผ่านแดน  
เป็นต้น 

ในระหว่างนี้ ส านักงานศุลกากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
เส้นทางผ่านแดนอาจเรียกให้ผู้ประกอบการผ่านแดน
ยื่นใบขนสินค้าและ/หรือส่งมอบเอกสารการขนส่งที่

เกี่ยวข้อง อาจตรวจสอบเอกสารหรือตรวจสอบสินค้า
ด้วยวิธีกายภาพ รวมทั้งอาจเรียกประกันทัณฑ์บน (หรือ
ให้ช าระภาษีศุลกากร ภาษีอ่ืน ๆ และค่าธรรมเนียม) 
ดังนั้น การผ่านแดนระหว่างประเทศจึงมีแนวโน้มที่จะมี
ความซับซ้อนโดยธรรมชาติ และเพราะความซับซ้อนนี้ 
การผ่านแดนจึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่มี
ประสิทธิภาพของระบบราชการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีการท างานซ้ าซ้อน
หลายขั้นตอนส าหรับการขนส่งผ่านแดนในหนึ่งครั้ง 
กล่าวคือ ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับการผ่านแดนต้อง
ยื่นใบขนสินค้าหรือเอกสารการขนส่งต่อส านักงาน
ศุลกากรหลายแห่งส าหรับการขนส่งสินค้าเดียวกัน 
นอกจากนี้  ศุลกากรอาจตรวจสอบสินค้าด้วยวิธี
กายภาพหลายครั้งระหว่างการผ่านแดน อย่างไรก็ตาม 

ความยุ่งยากซับซ้อนดังกล่าวอาจเป็นข้อดีในแง่การ
พัฒนาระบบการผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ในการนี้ องค์การศุลกากรโลกได้เผยแพร่คู่มือการ 
ผ่านแดนเพ่ือสร้างระบบการผ่านแดนที่มีประสิทธิภาพ
ส าหรับประเทศก าลั งพัฒนาที่ ไม่มีทางออกทะเล 
(Transit Handbook to Establish Effective Transit 
Schemes for LLDCs) โดยรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของ
นานาประเทศใน ๘ หัวข้อท างาน ได้แก่ ๑) การ

Credit: iconexperience 

Credit: sucaijiayuan 
Credit: sucaijiayuan Credit: sucaijiayuan 

Credit: lancamix Credit: lancamix Credit: lancamix Credit: lancamix 

LLDC ประเทศที่ผ่านแดน ประเทศปลายทาง 
Credit: iconarchive 

ส านักงานฯ ขาออก 
- ยื่นใบขนสินค้าผา่นแดน 
- ตรวจสอบสินค้า 

ส านักงานฯ ขาเขา้ 
- ยื่นใบขนสินค้าผา่นแดน 
- วางประกันทัณฑ์บน 
- ตรวจสอบสินค้า 
- ผนึกตราประทบั 
- แจ้งส านกังานฯ ที่สินค้า
ผ่านแดนออกจากดินแดน 

ส านักงานฯ ที่สินค้าออก
จากดินแดนประเทศที่
ผ่านแดน 
- ตรวจสอบสินค้า 
- ปลดประกันทัณฑ์บน 

ส านักงานฯ ปลายทาง 
- ยื่นใบขนสินค้า 
- ตรวจสอบสินค้า 
- เก็บภาษีน าเข้า ภาษอีื่น ๆ 
และค่าธรรมเนียม 

http://www.sucaijiayuan.com/Png/XiTongTuBiao/129.html
http://www.sucaijiayuan.com/Png/XiTongTuBiao/129.html
http://www.sucaijiayuan.com/Png/XiTongTuBiao/129.html
https://www.lancamix.com.br/
https://www.lancamix.com.br/
https://www.lancamix.com.br/
https://www.lancamix.com.br/
http://www.iconarchive.com/tag/shop
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แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ๒) ระบบประกัน
ทัณฑ์บน ๓) การลดความซับซ้อนของพิธีการศุลกากร 
๔) การบริหารจัดการความเสี่ยง ๕) ตราประทับ
ศุ ล ก าก รและมาต ร กา รคว าม มั่ น ค งปล อด ภั ย 
อ่ืน ๆ ๖) โครงสร้างพ้ืนฐานที่ชายแดน ๗) การบริหาร
จัดการชายแดนร่วมกัน และ ๘) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของ
แต่ละหัวข้อได้ที่คู่ดั งกล่าวตามแหล่ ง อ้า ง อิงท้าย
บทความนี ้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ องค์การศุลกากรโลกได้เป็นเจ้าภาพจัด
ประชุม Global Transit Conference เป็นครั้ งแรก
ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพ่ือหารือ
ถึงแนวทางการเปลี่ยนประเทศก าลังพัฒนาที่ ไม่มี
ทางออกทะเล เป็นประเทศที่มีการเชื่อมโยงทางบก 
(Land-linked countries) โดยศุลกากรประเทศต่าง ๆ 
รัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ และภาคเอกชนได้มี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์
เกี่ยวกับระบบผ่านแดน ในการนี้ เลขาธิการองค์การ
ศุลกากรโลก Dr. Kunio Mikurity เห็นว่า กุญแจส าคัญ
ในการปลดปล่อยศักยภาพของประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่

มีทางออกทะเล คือ การสร้างมาตรฐานสากลที่เอ้ือ
อ านวยการผ่านแดนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วย
กระตุ้นการค้าระหว่างประเทศและภูมิภาคในทุก
ประเทศ โดยในระหว่างการประชุมมีการอภิปรายหัวข้อ
ที่หลากหลาย เช่น สะพานเชื่อมโยงเอเชีย-ยุโรป วิธีการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในแอฟริกา อเมริกา และภูมิภาคอ่ืน ๆ 
รวมทั้งการจัดการข้อท้าทายของประเทศที่ไม่มีทางออก
ทะเล ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ 
https://www.eiseverywhere.com/ehome/index
.php?eventid=226790& 

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาระบบการผ่านแดนเป็นสิ่งที่
จ าเป็นต่อทั้งประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกทะเล
และประเทศอ่ืน ๆ เนื่องจากระบบผ่านแดนที่มี
ประสิทธิภาพนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประเทศที่ไม่มีทางออก
ทะเลแล้ว ยังช่วยกระตุ้นการค้าขายในระดับภูมิภาค 
ส่งเสริมการน ามาตรฐานสากลไปใช้ปฏิบัติ และน าไปสู่
การท าให้มาตรการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
อ่ืน ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
อ้างอิง:  
World Customs Organization. Transit Handbook To Establish Effective Transit Schemes for LLDCs. 2014.  
 http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/key-issues/ecp/2015/transit-
 handbook-for-upload-en.pdf?la=en. Access 5 August 2017. 
World Customs Organization. WCO leads discussions on Freedom of Transit for Landlocked  Countries. 
 http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/may/wco-leads-discussions-on-freedom-of-
 transit-for-landlocked-countries.aspx. Access 30 June 2017. 
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ท ำควำมร ูจ้กักบัระบบผำ่นแดนในสหภำพยโุรป 

ในสหภาพยุโรป การผ่านแดนเป็นพิธีการศุลกากร
เพื่อการอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า
โดยยกเว้นภาษีศุลกากร ภาษีอ่ืน ๆ รวมทั้งการใช้
มาตรการทางการค้าบางประการไว้เป็นการชั่วคราว 
เพื่อให้สินค้าผ่านพิธีการปล่อยสินค้า ณ ส านักงาน
ศุลกากรปลายทาง แทนที่จะต้องผ่านพิธีการที่
ส านักงานศุลกากรขาเข้า สหภาพยุโรปมีระบบผ่าน
แดน ๖ ระบบ ได้แก่ 

๑. การผ่านแดนร่วม (Common transit) และการ
ผ่านแดนภายในสหภาพ (Union transit) 
การผ่านแดนร่วม เป็นพิธีการส าหรับการเคลื่อนย้าย
สินค้าระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุ โรป ๒๘ 
ประเทศ ประเทศในกลุ่มสมาคมการค้าเสรียุโรป (หรือ 
EFTA ได้แก่ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ ลิกเตนสไตน์ และ
สวิสเซอร์แลนด์) ตุรกี มาซีโดเนีย และเซอร์เบีย โดย
การผ่านแดนร่วมเป็นพิธีการที่จัดตั้งโดยอนุสัญญาว่า
ด้วยการผ่านแดนร่วม ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๐ 
(Convention of 20 May 1987 on a common transit 

procedure) และได้รับการแก้ไขต่อมาเมื่อวันที่  ๒๘ 
เ มษายน  ๒๕๕๙  โ ดย  EU/EFTA Joint Committee 

Decision No 1/2016 เ พ่ื อ ให้ สอดคล้ องกับ  Union 

                                                           
๑ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่รายงานการศึกษาฯ ของส านักงาน 

ที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ เร่ือง “Union Customs Code: 

กฎเกณฑ์ศุลกากรใหม่ในยุโรปและผลกระทบต่อผู้ประกอบการใน

Customs Code๑ ทั้งนี้ กฎเกณฑ์ของการผ่านแดนร่วม
เหมือนกับกฎเกณฑ์ของการผ่านแดนภายในสหภาพ 

การผ่านแดนภายในสหภาพ เป็นพิธีการผ่านแดน
ระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (รวมทั้งอันดอร์รา
และซานมารี โน) โดยทั่ ว ไปใช้กับสินค้าที่ ไม่ ได้มี 
ถิ่นก าเนิดในสหภาพยุโรป (non-Union goods) ซึ่ง
ต้องช าระภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมในการน าเข้า
อ่ืน ๆ และใช้กับสินค้าที่มีถิ่นก าเนิดในสหภาพยุโรป 
(Union goods) ที่ผ่ านดินแดนของประเทศที่ สาม
ระหว่างการเคลื่อนย้ายจากจุดขาออกและปลายทาง
ภายในสหภาพยุโรป 

โดยทั่วไปแล้ว ในการเคลื่อนย้ายภายในสหภาพยุโรป 
สินค้าที่มีถิ่นก าเนิดในสหภาพยุโรปไม่ต้องส่งใบขน
สินค้า Union Transit (UT declaration) หรือหลักฐาน
ที่แสดงถึงสถานะทางศุลกากร โดยสินค้าที่เคลื่อนย้าย
โดยตรงจากประเทศสมาชิกสหภาพฯ ไปยังอีกประเทศ
สมาชิกถือเป็นสินค้าที่มีถิ่นก าเนิดในสหภาพฯ ยกเว้น
จะมีหลักฐานที่พิสูจน์เป็นอย่างอ่ืน 

๒. อนุสัญญาทีไออาร์ (TIR Convention) 
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นภาคีอนุสัญญาทีไออาร์ 
โดยทั้งหมดถือเป็นดินแดนเดียวกันตามความหมายของ

เอเชีย” 
http://brussels.customs.go.th/data_files/160803181723175058
7566.pdf 
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อนุสัญญาทีไออาร์ หลักการบังคับใช้อนุสัญญาฯ ใน
สหภาพยุโรป ดังนี้ 

• TIR ใช้กับเฉพาะการเคลื่อนย้ายที่มีจุดเริ่มต้นหรือ
จุดสิ้นสุดในประเทศท่ีสาม หรือในกรณีที่การเคลื่อนย้าย
สินค้าภายในสหภาพยุโรปต้องผ่านประเทศที่สาม (UCC 
มาตรา 226 และ 227)  
• เขตศุลกากรของสหภาพยุโรปถือเป็นเขตเดียวกัน 
(UCC มาตรา 228) 
• จ า น วนประกั น ทั ณ ฑ์ บ นต่ อ  TIR carnet คื อ 
๑๐๐,๐๐๐ ยูโร (UCC IA มาตรา 163) 
• ข้อมูลของ TIR carnet ส าหรับการผ่านแดนตาม
ระบบ TIR ภายในเขตศุลกากรสหภาพยุโรปต้องจัดส่ง
ให้ศุลกากรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (UCC มาตรา 6) 
• ระบบข้ามแดนอิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป 
(NCTS) จะมาใช้ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างศุลกากรของประเทศสมาชิก 
(UCC IA มาตรา 273) 

๓. อนุสัญญาเอทีเอ (ATA Convention) 
อนุสัญญาเอทีเอเป็นอนุสัญญาที่ว่าด้วยการน าเข้าสินค้า
เป็นการชั่วคราว โดยสามารถน าเข้าสินค้าเข้ามาใช้ใน
สหภาพยุโรปได้โดยไม่ต้องช าระภาษีภายใต้เงื่อนไข 
บางประการ หลังจากนั้น ต้องส่งออกกลับไปในสภาพ
เดิมเหมือน ณ ขณะน าเข้า  

การส าแดงสินค้าน าเข้าชั่วคราวมี ๓ วิธี ได้แก่  
๑) โดยท า เป็นลายลักษณ์ อักษรหรือท าผ่ านวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (Consolidated Implementing provisions 
(CCIP) มาตรา ๔๙๗)  

๒) โดยปากเปล่า (CCIP มาตรา ๒๒๙) ส าหรับสินค้า 
บางประเภท อย่างไรก็ตาม ศุลกากรอาจก าหนดให้ส่ง
บัญชีสินค้าคงคลังเป็นลายลักษณ์อักษร หรือรายการ
สินค้าประกอบการส าแดงด้วยปากเปล่า 
๓) โดยวิธีอ่ืน ๆ (CCIP มาตรา ๒๓๒) 

๔. Rhine manifest 
เป็น พิธี การส าหรับอ านวยความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายสินค้าในแม่น้ าไรน์และแม่น้ าสาขาที่ไหลผ่าน
พรมแดนประเทศ ก่อตั้งขึ้นโดยอนุสัญญามานน์ไฮม์ 
(Mannheim Convention) วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๔๑๑ 
และพิธีสารที่คณะกรรมาธิการกลางการเดินเรือแม่น้ า
ไรน์ (Central Rhine Navigation Commission) มีมติ
รับเมื่อวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ ต่อมา UCC 
มาตรา 226(3) และ 227(2) ได้น ามาใช้เป็นเอกสาร
ผ่านแดนของสหภาพยุโรปในประเทศที่แม่น้ าไรน์ไหล

แผนภูมแิมน่  ำไรน์ (Credit: Tauck) 
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ผ่าน ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม เยอรมนี ฝรั่งเศส 
และสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งทั้ง ๖ ประเทศจัดเป็นเขต
ศุลกากรเดียวตามอนุสัญญา 

๕. การเคลื่อนย้ายตามความตกลง NATO 
เป็นกฎเกณฑ์ส าหรับการน าเข้า ส่งออก และผ่านแดน
ส าหรับสินค้าที่ใช้ในกองก าลังของ NATO ตามความ 
ตกลงระหว่างภาคีองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ
ว่าด้วยสถานะของกองก าลังของภาคี ลงนาม ณ  
กรุงลอนดอน วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๙๔ โดยเอกสารที่
ใช้เคลื่อนย้ายสินค้าเรียกว่า NATO Form 302 

บทบัญญัติของสหภาพยุโรปที่น า NATO Form 302 
มาใช้เป็นเอกสารผ่านแดน คือ UCC มาตรา 226(3)(e) 
และ 227(2)(e) และ Commission Implementing 
Regulation มาตรา 285, 286 และ 287 

๖. ไปรษณีย ์
กฎเกณฑ์การผ่านแดนส าหรับไปรษณีย์เป็นไปตาม 
UCC ม า ต ร า  226(3)(f) แ ล ะ  227(2)(f) แ ล ะ 
Commission Implementing Regulation ม า ต ร า 
288 

การขนส่งสินค้าที่ไม่มีถิ่นก าเนิดในสหภาพยุโรปทาง
ไปรษณีย์จากจุดหนึ่ งไปยังจุดหนึ่งในเขตศุลกากร
สหภาพยุโรป บรรจุภัณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องต้อง
ติดฉลากสีเหลืองตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก 72-01 
ใน Commission Implementing Regulation 

ส าหรับกรณีสินค้าที่มีถิ่นก าเนิดในสหภาพยุโรปและไม่
อยู่ภายใต้บังคับของ Directive 2006/112/EC หรือ 
Directive 2008/118 EC บรรจุภัณฑ์และเอกสารที่
เกี่ยวข้องต้องติดฉลากสีเหลืองตามที่ก าหนดไว้ใน
ภาคผนวก 72-0๒ ใน Commission Implementing 
Regulation 

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการผ่านแดนใน
ส ห ภ า พยุ โ ร ป ฉบั บ เ ต็ ม  (Transit Manual) ไ ด้ ที่  
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/ta
xation/files/transit_manual_en.pdf ในบทความ
ถัดไปจะขอน าเสนอระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรปเพ่ืออ านวยความ
สะดวกต่อการผ่านแดน  

อ้างอิง: 
European Commission. What is Customs transit? http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-
 procedures/what-is-customs-transit_en. Access 10 August 2017. 
European Commission. Transit Manual. https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/ 
 files/transit_manual_en.pdf. Access 10 August 2017. 
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สหภาพยโุรปกบัระบบคอมพิวเตอร ์

ในการจดัการการแผน่แดน 

สหภาพยุโรปมีระบบผ่านแดนที่ประสบความส าเร็จ
ระบบหนึ่งของโลก ในการจัดการการผ่านแดนร่วม 
(Common transit) การผ่านแดนภายในสหภาพ 
(Union transit) และการผ่านแดนภายใต้อนุสัญญา
ทีไออาร์ สหภาพยุโรปใช้ระบบ New Computerised 

Transit System (NCTS) ในบทความนี้ จะขอกล่าวถึง 
NCTS และการใช้งานโดยสังเขป 

NCTS เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่น ำมำทดแทนกำรใช้
ก ร ะ ด ำ ษ ใ น ร ะบ บ เ ก่ ำ ใ น ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร ร ะห ว่ ำ ง
ผู้ประกอบกำรและศุลกำกร และระหว่ำงศุลกำกร
ด้วยกันทั่วทั้งประเทศสมำชิกสหภำพยุโรปและภำคี
อนุ สั ญญำกำรผ่ ำนแดนร่ ว ม  (Common Transit 
Convention) ทั้งนี้ กำรใช้เอกสำรที่เป็น
กระดำษกระท ำได้เฉพำะกรณีที่ใบขนสินค้ำ
ผ่ำนแดนไม่สำมำรถส่งเข้ำระบบ NCTS ได้ 
หรือในกรณีที่ผู้เดินทำงน ำสินค้ำเข้ำมำเกิน
กว่ำข้อก ำหนดในกำรได้รับยกเว้นภำษี 

ในกำรใช้งำน NCTS ผู้ประกอบกำรต้อง
ลงทะ เบี ยน เป็ น  Economic Operator 
เ พ่ือขอรับหมำยเลข EORI จำกนั้น น ำ
หมำยเลข EORI มำกรอกในใบขนสินค้ำใน

ระบบ NCTS เมื่อระบบได้รับใบขนสินค้ำแล้ว ระบบจะ
ส่งข้อควำมอิเล็กทรอนิกส์ไปยังส ำนักงำนศุลกำกร 
ต้นทำง  (customs office of departure) และหำก
ได้รับอนุมัติ ผู้ประกอบกำรจะได้รับหมำยเลขอ้ำงอิง 
จำกนั้น ส ำนักงำนศุลกำกรต้นทำงจะส่งข้อควำม
ก ำหนดกำรมำถึงของสินค้ำ (Anticipated Arrival 
Record message) ไปยังส ำนักงำนศุลกำกรปลำยทำง 
(customs office of destination) 

ทั้งนี้ สินค้ำที่เคลื่อนย้ำยภำยใต้พิธีกำรผ่ำนแดนต้องมี
เอกสำรประกอบกำรผ่ำนแดน (Transit Accompanying 

Document: TAD) ก ำกับเพ่ือแสดงต่อปลำยทำง รวมทั้ง
ใช้แสดงในกรณีที่กำรขนส่งสินค้ำเปลี่ยนแปลงเส้นทำง

Credit: EUIC 
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หรือเกิดอุบัติเหตุขณะขนส่งผ่ำนแดน โดย TAD ออก
โดยส ำนักงำนศุลกำกรต้นทำง หรือผู้ประกอบกำร
สำมำรถพิมพ์เองได้ที่สถำนที่ประกอบกำรเช่นกัน หำก
เครื่องพิมพ์รองรับกำรพิมพ์รหัสแท่ง (barcode) ทั้งนี้ 
ระบบจะเป็นผู้ รับรอง TAD จึงไม่ต้องให้ศุลกำกร
ประทับตรำอีก เมื่ อสินค้ำ ไปถึ งที่ปลำยทำงแล้ว  
ต้องแสดง TAD ต่อศุลกำกรปลำยทำงซึ่งจะแจ้ง
ไปยังระบบ NCTS ในล ำดับถัดไปว่ำ 
สินค้ำมำถึงแล้ว 

อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประกอบกำร
ระดับมำตรฐำนเออีโอ (AEO) 
ได้รับสิทธิพิเศษในกำรผ่ำนพิธี
กำรผ่ำนแดนที่ลด   ควำมซับซ้อน 
(simplified transit procedure) ไ ด้  
ดังนี้  

• ส ำแดงสินค้ำผ่ำนแดนภำยในสหภำพยุโรป 
(Union transit) โดยไม่ต้องแสดงสินค้ำ ณ ส ำนักงำน
ศุลกำกรต้นทำง  
• พิมพ์ TAD (รวมทั้งรำยกำรสินค้ำ หำกมี) ณ สถำนที่
ประกอบกำรได ้
• น ำสินค้ำออกจำกควำมควบคุมของศุลกำกรได้
โดยตรงจำกสถำนที่ที่ได้รับอนุญำต โดยอำจเป็นสถำนที่
ประกอบกำรของผู้ประกอบกำรเอง หรือสถำนที่อ่ืน ๆ 
ที่ศุลกำกรอนุมัติ เช่น  คลังสินค้ำ บริเวณส่งออกที่

                                                           
๑ บริเวณที่ได้รับอนุมัติที่ตั้งอยู่นอกท่ำเรือ/ท่ำอำกำศยำนที่ได้รับอนุมัติ 
เพ่ือจัดเก็บสินค้ำเป็นกำรชั่วครำวจนกว่ำจะส ำแดงต่อศุลกำกร 

ก ำ หนด  (Designated Export Place)  Enhanced 
Remote Transit Shed (ERTS)๑  
• สินค้ำได้รับกำรปล่อยโดยอัตโนมัติเมื่อพ้นระยะเวลำ
ที่ก ำหนด (automatic timed-out release of goods) 
ในกรณีที่ส ำนักงำนศุลกำกรต้นทำงไม่ใช้มำตรกำร
ควบคุมเพ่ิมเติม ทั้งนี้ “กำรพ้นระยะเวลำที่ก ำหนด 

(timed-out)” อำจอยู่ในช่วงนอกเวลำท ำกำรปกติ
ของส ำนักงำนศุลกำกรต้นทำง ตำมแต่

เงื่อนไขอนุญำตที่ก ำหนด 

ในส่วนของผู้ประกอบกำรระดับ
มำตรฐำนเออีโอที่เป็นผู้รับ
สินค้ำ จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้ 

• ได้รับสินค้ำและเอกสำรโดย
ตรงที่สถำนประกอบกำรหรือสถำนที่
อ่ืน ๆ ที่ได้รับอนุญำต เช่น ท่ำเรือ 

ท่ำอำกำศยำน หรือสถำนที่ที่ได้รับอนุมัติอ่ืน ๆ 
โดยไม่ต้องแสดงสินค้ำและ TAD ต่อส ำนักงำน

ศุลกำกรปลำยทำง 
• ส่งข้อควำมแจ้งกำรมำถึงของสินค้ำไปยังส ำนักงำนที่
เกี่ยวข้องด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
• ได้รับอนุญำตให้ขนถ่ำยสินค้ำออกจำกยำนพำหนะ
โดยอัตโนมัติเมื่อพ้นระยะเวลำที่ก ำหนด (automatic 
timed-out permission to unload goods) ในกรณี
ที่สินค้ำไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมหรือกำรตรวจสอบอื่น 
ๆ จำกส ำนักงำนศุลกำกรปลำยทำง ทั้งนี้ “กำรพ้น
ระยะเวลำที่ก ำหนด (timed-out)” อำจอยู่ในช่วงนอก

Credit: Slovenia Gaston Logistics 
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เวลำท ำกำรปกติของส ำนักงำนศุลกำกรต้นทำง ตำมแต่
เงื่อนไขอนุญำตที่ก ำหนด  

ในบำงกรณี ผู้ประกอบกำรได้รับยกเว้นไม่ต้องใช้ระบบ 
NCTS เช่น พิธีกำรศุลกำกรแบบง่ำยตำมที่ก ำหนดใน 
Commission Regulation (EU) 952/2013 
(Customs Code Implementing Provisions) 
ส ำหรับสินค้ำที่ขนส่งทำงอำกำศ ทำงทะเล หรือทำงรำง 
นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรที่เคลื่อนย้ำยสินค้ำที่ไม่มีถิ่น
ก ำเนิดในสหภำพยุโรป (non-Union goods) ภำยใน 
สหรำชอำณำจักร อำจเลือกใช้พิธีกำรส ำหรับกำร
จัดเก็บชั่วครำวได้ (Temporary Storage procedure)๒ 

ประกำรสุดท้ำยนี้  เมื่อวันที่  ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๙ 
Union Customs Code (UCC) ซึ่ ง เ ป็ น ป ร ะ ม ว ล
ระเบียบปฏิบัติสหภำพศุลกำกรฉบับใหม่ได้มีผลบังคับ

ใช้แล้ว โดยมีระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน (transitional 
period) ให้ผู้ประกอบกำรที่ได้รับอนุญำตให้ผ่ำนพิธีกำร
ผ่ำนแดนแบบง่ำยก่อนวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ยังคง
สำมำรถใช้สิทธิพิเศษดังกล่ำวได้ต่อไป จนกว่ำจะได้รับ
กำรประเมินตำมคุณสมบัติที่  UCC ก ำหนดหรือ
จนกระทั่งวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ขึ้นอยู่กับว่ำ 
ระยะเวลำใดมำถึงก่อน 

ระบบ NCTS ได้รับกำรยอมรับจำกองค์กำรศุลกำกร
โลกในฐำนะกรณีศึกษำที่ดีตัวอย่ำงหนึ่งและได้บรรจุไว้
ใน Transit Handbook ขององค์กำรศุลกำกรโลก 
ส ำหรับผู้ที่สนใจรำยละเอียดของระบบ NCTS ทั้งระบบ 
สำมำรถอ่ำนได้ที่ Transit Manual ของสหภำพยุโรป
ในส่วนที่ ๔ (Part IV)  

 
อ้างอิง: 
HM Revenue & Customs. Using the New Computerised Transit System to move goods across the EU and 
 Common Transit countries. https://www.gov.uk/guidance/using-the-new-computerised-transit-system-
 to-move-goods-across-the-eu-and-efta-countries. Access 8 August 2017. 
World Customs Organization. Transit Handbook To Establish Effective Transit Schemes for LLDCs. 2014.  
 http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/key-issues/ecp/2015/transit-
 handbook-for-upload-en.pdf?la=en. Access 5 August 2017. 

                                                           
๒ https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/customs-authorisation-and-
approval/caa03060 
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การพฒันาระบบผา่นแดนในอเมรกิาใต:้  

สถานะและนโยบายในปัจจบุนั 

เม่ือเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ส านักงานสหประชาชาติ
ของตัวแทนระดับสูงส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
ประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกทะเลและรัฐก าลัง
พัฒนาที่ เป็น เกาะขนาดเล็ก  (UN-OHRLLS) ได้
เผยแพร่รายงานการพัฒนาความร่วมมือด้านการผ่าน
แดน การค้า และการอ านวยความสะดวกทางการค้า
ในภูมิภาคละตินอเมริกา เพื่อน าเสนอประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการผ่านแดนในภูมิภาค ผลส าเร็จ  
ข้อท้าทายที่หลงเหลืออยู่ รวมทั้งการก าหนดนโยบาย
ในอนาคต เพื่อให้ LLDC ในอเมริกาใต้ได้เข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศอย่างเต็มตัว 

ในอเมริกาใต้ มีประเทศ LLDC ๒ ประเทศ ได้แก่ 
โบลิเวียและปารากวัย ซึ่งมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ต่่ากว่าประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นทางผ่านแดน เนื่องจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์ที่ ไม่มีทางออกทะเล ทั้ งสอง
ประเทศจึงเผชิญกับข้อท้าทายในการพัฒนาประเทศ
จากต้นทุนที่ เ พ่ิมสู งขึ้น อันเนื่องมาจากระยะทาง  
ความยากล่ าบากในการเข้ าถึ งท่ า เรื อทางทะเล 
กระบวนการราชการที่ใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสูง 
ระบบการขนส่งที่ยังไม่มีเสถียรภาพ  โครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่ยังไม่สมบูรณ์ และขีดความสามารถที่มีอยู่จ่ากัด  

                                                           
๑ ปารากวัยให้สัตยาบัน TFA เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙  

ใ นก า รนี้  Vienna Programme of Action for the 
LLDCS (VPoA) ได้รับรองความส่าคัญยิ่งในการสร้าง
ระบบขนส่งผ่านแดนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ ง
เรียกร้องให้ลดต้นทุนในการท่าธุรกรรม พัฒนาการ
ให้บริการส่าหรับการค้าระหว่างประเทศด้วยการออก
กฎหมาย/กฎระเบียบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และไม่ซับซ้อน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการขนส่ง
ผ่านแดน และน่าความตกลงทวิภาคี/ระดับภูมิภาค/
ระดับระหว่างประเทศไปปฏิบัติภายในระยะเวลาที่
ก่าหนด โดยการจัดการประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การผ่านแดนเหล่านี้  เป็นกุญแจส่าคัญสู่การพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของสินค้า
ส่งออกจาก LLDC การเชื่อมโยงกับประเทศอ่ืน ๆ และ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภายหน้า 

LLDC ในอเมริกาใต้เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวกับการค้าและการขนส่งผ่านแดนช้า 
โดยปารากวัยเป็นประเทศแรกในบรรดา LLDC และ
ประเทศผ่านแดนในภูมิภาคที่ให้สัตยาบันความตกลงว่า
ด้วยการอ่านวยความสะดวกทางการค้า (TFA)๑ ในขณะ
ที่โบลิเวียยังไม่ได้ ให้สัตยาบัน๒ นอกเหนือจากนั้น 
ประเทศที่มีทางออกทะเลอย่างบราซิล ชิลี อุรุกวัย เปรู 
และกายอานาได้ให้สัตยาบันแล้ว ในขณะที่อาร์เจนตินา 

๒ https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_agreeacc_e.htm 
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เวเนซุเอลา โคลอมเบีย เอกวาดอร์ ซูรินาเม เฟรนช์เกีย
นายังไม่ได้ให้สัตยาบัน๓ หาก TFA มีจ่านวนประเทศ
ภาคีที่มากขึ้น จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
กล่าวคือ การค้าจะมีความรวดเร็วขึ้น ต้นทุนถูกลง และ
มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ประเทศในอเมริกาใต้ได้ปฏิบัติตามความตกลง
เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน การค้า และการผ่านแดนใน
ระดับภูมิภาค และประสบความส่าเร็จในการท่าให้พิธี
การง่ายขึ้นและเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบให้เป็นแบบ
แผนเดียวกันในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะโบลิเวียและ
ปารากวัยที่ได้เข้าร่วมความตกลงการขนส่งทางบก
ระหว่างประเทศ (International Land Transport 
Agreement: ATIT) และกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้
ตอนล่าง (MERCOSUR) กล่าวคือ การผ่านแดนโดยใช้
เอกสารฉบับเดียวที่ ATIT รับรองช่วยให้พิธีการลด
ความซับซ้อนลง นอกจากนี้  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
SINTIA ที่ได้มาตรฐาน โครงการผู้ประกอบการระดับ
มาตรฐานเออีโอ โครงการให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว 
(Single Window) ต ร า ป ร ะ ทั บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  
(electronic seal) และการติดตามการผ่านแดนผ่าน
ดาวเทียมเป็นจุดเริ่มต้นในการยกเลิกเอกสารที่เป็น
กระดาษและช่วยให้ พิธีการที่ชายแดนรวดเร็วขึ้น 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดการชายแดนร่วมกันระหว่างด่าน
ที่ส่าคัญ และประเทศในภูมิภาคแสดงความสนใจในการ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติขององค์การศุลกากรโลก  

                                                           
๓ เร่ืองเดียวกัน 

อย่างก็ตาม แม้ความตกลงในระดับภูมิภาคจะส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน แต่กฎระเบียบและกรอบการด่าเนินการ
ยังคงทับซ้อนกันในหลายประเทศ และแม้ระยะเวลาที่
ใช้ในการน่าเข้า/ส่งออกของโบลิเวียและปารากวัยได้
ลดลงในหลายปีที่ผ่านมา แต่ยังคงใช้เวลานานเมื่อเทียบ
กับประเทศผ่านแดน จ่านวนเอกสารที่ต้องใช้ยังคงมี
จ่านวนเท่าเดิม และมีการตรวจสินค้าด้วยวิธีกายภาพ
เ พ่ิมขึ้ น  ข้ อท้ าทาย เหล่ านี้ ม าจากการขาดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ชายแดน พิธีการ
ศุลกากรที่ ไม่มีประสิทธิภาพ ความผิดพลาดของ
ผู้ประกอบการขนส่งในการจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม 
การขาดความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบการผ่านแดน และ
การไม่น่าความตกลงไปใช้ปฏิบัติบางประการ 

ในส่วนของโครงการสร้างพ้ืนฐานนั้น การพัฒนา
เครือข่ายการขนส่งที่ผ่านมาได้เอ้ืออ่านวยต่อ LLDC 
เช่น ทางหลวงหมายเลข ๓๔ และ ๘๑ ในอาร์เจนตินา 
โครงการฟ้ืนฟูทางรถไฟในปารากวัย และการพัฒนา
ช่องทางขนส่งทางน้่าและทางรถไฟในโบลิเวีย เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพ้ืนฐานยังคงเป็นอุปสรรค
ส่าคัญใน LLDC และประเทศผ่านแดน มีประเด็นข้อ 
ท้าทายเรื่องการบ่ารุงรักษาถนนและคุณภาพของ
โครงสร้ าง พ้ืนฐาน นอกจากนี้  ระดับการพัฒนา
โครงสร้างในแต่ละประเทศยังคงมีความแตกต่างกัน 
( infrastructure gap) เ ป็ น อุปสรรคต่ อการ ขนส่ ง
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ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal transport) ต่อ
ทั้ง LLDC เองและประเทศผ่านแดน 

โครงการริเริ่มบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานระดับภูมิภาค
ในอเมริกาใต้ (IIRSA) มีโครงการเชื่อมโยงเส้นทางใน
อเมริกาใต้หลายเส้นทางด้วยกัน แต่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่
ในระยะเริ่มต้นและมีเพียงบางโครงการที่เสร็จสิ้นลง 
นอกจากนี้ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานในโบลิเวียและ
ปารากวัยมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ ๑๓ ของเงินทุนที่ใช้
ในกิจการต่าง ๆ และในขณะเดียวกัน ภาคเอกชนยังคง
มีส่วนร่วมอย่างจ่ากัด ในการนี้  การส่งเสริมความ
ร่วมมือในการระดมทุนระหว่างรัฐและเอกชนและการ
ปรับปรุงการตระเตรียมโครงการ มีความส่าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

จากปัญหาและข้อท้าทายที่กล่าวมาในข้างต้น รายงาน
การศึกษาของ UN-OHRLLS ได้เสนอแนะนโยบายเพ่ือ
พัฒนาระบบผ่านแดนในอเมริกาใต้ ดังนี้ 

• ฝึกอบรมมาตรฐานและกฎระเบียบด้านศุลกากรและ
ความตกลงการผ่านแดน 
• ให้สัตยาบัน TFA 
• ส่งเสริมความหลากหลายของสินค้าส่งออก 

• ผลักดันการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
• ลงทุนในเส้นทางเดินรถพิเศษเฉพาะการผ่านแดนที่
ชายแดน เพ่ือให้การข้ามชายแดนรวดเร็วขึ้น 
• พัฒนาระบบประกันทัณฑ์บนเพ่ือรองรับการใช้
เอกสารฉบับเดียวที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาค 
• ส่ ารวจทางเลือก อ่ืนในการระดมทุนแก้ปัญหา
โครงสร้างพื้นฐานที่มีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน 
• ใช้วิธีการในระดับภูมิภาคเพ่ือการวางแผน การ
ปฏิบัติการ และการแก้ปัญหาแบบองค์รวม 
• ส่งเสริมเจตจ่านงทางการเมืองจากทุกประเทศในการ
พัฒนาการผ่านแดนในภูมิภาค 

การย่นระยะเวลาและการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า
ผ่านแดนจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าของโบลิเวียและ
ปารากวัย  และจะช่ วยให้ทั้ งสองประเทศได้ ใช้
ผลประโยชน์จากการอ่านวยความสะดวกทางการค้าใน
การพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งผลดีต่อการพัฒนาภูมิภาค
ในภาพรวมด้วย เ พ่ือบรรลุ เป้าหมายของ Vienna 
Programme of Action ทั้งประเทศที่ ไม่มีทางออก
ทะเลและประเทศผ่านแดนต้องร่วมมือกันเพ่ือหาวิธี
แก้ปัญหาและรับมือกับข้อท้าทายประการส่าคัญ 

 

อ้างอิง:  
UN-OHRLLS. Latin America Regional Report on Improving Transit Cooperation, Trade and Trade 
 Facilitation for the Benefit of the Landlocked Developing Countries: Current Status and Policy 
 Implications. June 2016. หนา้ vii-ix.  
World Trade Organization. Members accepting the Protocol of Amendment to insert the WTO Trade 
 Facilitation Agreement into Annex 1A of the WTO Agreement. 
 https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_agreeacc_e.htm. Access 16 August 2017. 
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ศุลกากรเนเธอร์แลนด์แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเข้าใช้  
Customs portals ผ่าน eHerkenning  

 ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้ประกอบการจะสามารถขอใบอนุญาตเพ่ือด าเนินกิจการในระดับสหภาพ
ยุโรป (European permits) ผ่านระบบให้บริการผู้ประกอบการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสหภาพยุโรป 
(EU Trader Portal) และตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้ประกอบการจะสามารถจัดการขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ศุลกากรผ่านระบบ Mijn Douane Portal โดยการเข้าใช้บริการทั้ง ๒ ระบบข้างต้น ต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
eHerkenning 

 ผู้ประกอบการสามารถขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน eHerkenning จากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตตามที่ได้ระบุ
ไว้ในเว็บไซต์ www.eHerkenning.nl ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแต่ละรายอาจมีเงื่อนไขและกระบวนการที่แตกต่างกัน เมื่อ
ได ้eHerkenning แล้ว จะสามารถเข้าใช้งาน EU Trader Portal และ Mijn Doune ได ้

 ส าหรับรายชื่อใบอนุญาตที่สามารถขอผ่าน EU Trader Portal ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สามารถดู
ได้ที่  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_vo 
or_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/andere_onderwerpen/vergunningen-eu-
trader-portal-vanaf-021017 (เป็นภาษาดัทช์เท่านั้น) 

ที่มา: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/themaoverstijgend/news/acces
s-to-new-customs-portals-with-eherkenning 
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องค์การศุลกากรโลกกล่าวย ้าภารกิจในการต่อสู้กับการลักลอบค้าสัตว์ป่า 
และพืชป่าเน่ืองในโอกาสวันช้างโลก (World Elephant Day) 

  องค์การศุลกากรโลก (WCO) เข้าร่วมกับประชาคมโลกเฉลิมฉลองวันช้างโลก (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) 
ภายใต้หัวข้อ “Bringing the world together to help save the elephants” ในโอกาสนี้ องค์การศุลกากรโลก
ได้เน้นย้้าถึงการสนับสนุนสมาชิกอย่างต่อเนื่องในการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า โดยเฉพาะ  
การลักลอบค้างาช้าง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานระหว่างศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ชายแดน   

 ช้างเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทส้าคัญในระบบนิเวศทั้งในแง่การสร้างและการรักษาระบบ โดยมีส่วนใน  
การเอ้ืออ้านวยสภาพแวดล้อมให้แก่พืชและสัตว์ชนิดอ่ืน ด้วยเหตุนี้ การฆ่าช้างที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องท้าให้ระบบ
นิเวศเสียสมดุล ท้าลายโครงสร้างและความหลากหลายทางชีวภาพในที่สุด ในทศวรรษที่ผ่านมา ประชากรช้างได้
ลดลงร้อยละ ๖๒ และมีประชากรเหลือในปัจจุบันเพียง ๔๐๐,๐๐๐ เชือก โดยในแต่ละวัน จะมีช้างประมาณ ๘๐-
๑๐๐ เชือก ถูกฆ่าเพ่ือเอางา หากเหตุการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป ประชากรช้างบางโขลงจะสูญพันธ์ไปภายในปี 
๒๕๖๘  

 องค์การศุลกากรโลกได้ลงนามใน United for Wildlife Transportation Taskforce (UFW) Buckingham Palace 

Declaration และปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศ/หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ได้ลงนาม เพ่ือระบุจุดอ่อนที่เอ้ืออ้านวยต่อ 
การลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าทางอากาศ รวมทั้งวิธีที่ผู้ เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศสามารถใช้ใน  
การ หยุดยั้งขบวนการดังกล่าว ทั้งนี้ ในครึ่งปีหลังของปีนี้และในปีถัดไป จะมีด้าเนินการประเมินท่าอากาศยาน
ร่วมกัน 

 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส้านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดท้าจดหมายข่าว 
น้าเสนอโครงการสิ่งแวดล้อมขององค์การศุลกากรโลกและกรณีศึกษาจากบางประเทศสมาชิก ผู้ที่สนใจสามารถ  
ดาวน์โหลดจดหมายข่าวได้ที่http://brussels.customs.go.th  

อ้างอิง: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/august/wco-renews-support-tofight-
illegal-wildlife-trade-on-world-elephant-day.aspx 
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ศุลกากรญ่ีปุ่นและศุลกากรเม็กซิโกลงนาม 
ความตกลงสร้างความร่วมมือทางศุลกากร 

 เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศุลกากรญี่ปุ่นและศุลกากรเม็กซิโกลงนาม Mutual Assistance and 
Cooperation in Customs Matters เพ่ือพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกลไกที่ด าเนินการอยู่ และ
เสริมสร้างกลไกความร่วมมือ 

 ภายใต้ความตกลงดังกล่าว ทั้งสองประเทศตกลงให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการต่อสู้กับการค้า
ระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมาย เช่น การตรวจหาการประเมินราคาต่ ากว่าความเป็นจริงโดยตรวจเทียบความถูกต้อง
ของเอกสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการค้า การจับกุมและยึดสินค้า การรู้เท่าทันวิธีการปกปิด
และซุกซ่อนสินค้าผิดกฎหมาย เป็นต้น 

 องค์การศุลกากรโลกแสดงความยินดีต่อการลงนามความตกลงดังกล่าว และส่งเสริมให้สมาชิกทั้งหมด
ส ารวจความเป็นไปได้ในการท าความตกลงทวิภาคี ระดับภูมิภาค หรือระดับระหว่างประเทศ เพ่ือพัฒนาการให้
ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางศุลกากร โดยค านึงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และกฎหมายภายในประเทศของตน 

 เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดท าจดหมาย
ข่าวประจ าเดือนน าเสนอบทความเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างศุลกากร ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
http://brussels.customs.go.th 

อ้างอิง: http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2017/august/mexico-and-japan-sign-
mutual-administrative-assistance-agreement.aspx 

 
 

 



รายงานความเคล่ือนไหว  

 

ส ำนักงำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรสัเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH ๒๐ 

 
 

 

สหภาพยุโรปเชิญชวนตอบแบบสอบถาม 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลศุลกากรกับประเทศท่ีสาม 

 คณะกรรมาธิการยุโรปประสงค์ขอความคิดเห็นจากผู้ที่สนใจทั้งหมดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับศุลกากรกับประเทศที่สาม โดยผู้ เข้าร่วมตอบแบบสอบถามครอบคลุมทั้งประชาชนทั่วไป 
ผู้ประกอบการ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ภาคส่วนวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐ และองค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น 

 แบบสอบถามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความจ าเป็นของ
สหภาพยุโรปในการสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลศุลกากรอย่างเป็นระบบกับประเทศที่
สาม รวมทั้งการออกแบบและขอบเขตของเครื่องมือดังกล่าว 

 ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมและกรอกแบบสอบถำมได้ที่ https://ec.europa.eu/eusurvey/ 

runner/ExchangeCustomsInfoThirdCountries จนถึงวันที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๖๐ 

อ้างอิง: https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-

consultations/public-consultation-exchange-customs-related-information-third-countries_en 
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Office of Customs Affairs 

Royal Thai Embassy to Belgium, 

Luxembourg and Mission to the EU 

Dreve du Rembucher 89 

1170 Watermael-Boitsfort 

Tel. +32 2 660 5759 

Fax. +32 2 675 2649 

Email: thai-customs@skynet.be 

http://brussels.customs.go.th 
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