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➢ อนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับแก้ไข) กับการบริหารจัดการสินค้าบรรเทาสาธารณภัย 
➢ มาตรการของศุลกากรนานาประเทศในการตรวจปล่อยสินค้าบรรเทาสาธารณภัย

และสินค้าอ่ืน ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 
➢ Union Customs Code กับมาตรการของ EU สำหรับกรณี COVID-19 
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  
 ในช่วงที่หลายประเทศท่ัวโลกต่างประสบปญัหาการแพร่ระบาดโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ หน้ากากอนามัย ถุงมืออนามัย  
เป็นสินค้าบรรเทาสาธารณภัย (relief consignment) ล้วนเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งสำหรับทั้งบุคลากร
ทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการยังคงมีความจำเป็นในการนำเข้า
หรือส่งออกสินค้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่ภาครัฐใช้มาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ในสถานการณ์ดังกล่าว ศุลกากรนานาประเทศได้ใช้มาตรการอย่างไรเพื่อให้การบริหาร
จัดการสินค้าบรรเทาสาธารณภัยและสินค้าอ่ืน ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้ออกถ้อยแถลง (Communiqué) 
ขอให้ประเทศสมาชิกพิจารณาถึงมาตรการตามมติคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร (Customs 
Cooperation Council) เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 ว่าด้วยบทบาทของศุลกากรในการบรรเทาสาธารณภัย 
โดยมติดังกล่าวเห็นชอบให้ประเทศสมาชิกบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ท่ีบัญญัติไว้ในอนุสัญญาเกียวโตฯ 
(ฉบับแก้ไข) ในภาคผนวกเฉพาะ J5 (Revised Kyoto Convention: RKC Specific Annex J Chapter 5) 
ว่าด้วยสินค้าบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งบัญญัติมาตรฐานและข้อควรปฏิบัติในการอำนวยความสะดวก 
การตรวจปล่อยสินค้าบรรเทาสาธารณภัย 

ทั้งนี้ เนื่องจากพิธีการสำหรับสินค้าบรรเทาสาธารณภัยเป็นบทบัญญัติในภาคผนวกเฉพาะ 
ประเทศภาคีอนุสัญญาเกียวโตฯ จึงอาจเลือกรับหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม แม้ภาคีจะไม่เลือกรับ
ภาคผนวกเฉพาะ J5 แต่ภาคีนั้นยังคงสามารถพิจารณานำมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นไปใช้ปฏิบัติ
ได้โดยไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายในทางอนุสัญญาฯ เพื่อประโยชน์ต่อการบรรเทาสาธารณภัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ของ COVID-19 ดังที่ศุลกากรประเทศต่าง ๆ ได้ออก
มาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าบรรเทาสาธารณภัย โดยบางประเทศ 
ใช้มาตรการที่อำนวยความสะดวกที่มากไปกว่ามาตรการที่กำหนดในภาคผนวกเฉพาะ J5 ด้วย 

ในขณะเดียวกัน ศุลกากรนานาประเทศไม่ได้ละเลยในการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ
ที่นำเข้าหรือส่งออกสินค้าประเภทอื่น ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจให้มากที่สุด โดยมาตรการที่
ศุลกากรหลายประเทศใช้สำหรับสินค้าประเภทอื่น ๆ มีความคล้ายคลึงกับมาตรการที่ใช้กับสินค้า
บรรเทาสาธารณภัย กล่าวคือ มีการจัดตั้งกลไกสำหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยความรวดเร็ว มีการให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร รวมทั้งมีการผ่อนปรนข้อกำหนดบางประการที่ไม่จำเป็นเพื่ อลด 
ความเสี่ยงด้านสุขอนามัยต่อทั้งเจ้าหน้าท่ีและผู้ประกอบการ 

ในจดหมายข่าวฉบับนี้ สำนักงานฯ จึงขอนำเสนอหลักการสำคัญในอนุสัญญาเกียวโตฯ  
(ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะ J5 มาตรการของศุลกากรนานาประเทศในการบริหารจัดการสินค้า
บรรเทาสาธารณภัยและสินค้าประเภทอื่น ๆ รวมทั้งข้อเสนอแก้ไขภาคผนวกเฉพาะ J5 ของสำนักงาน
ประสานงานกิจกรรมด้านมนุษยธรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNOCHA) สหพันธ์สภากาชาดและ
สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ( IFRC) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( ITU) และ 
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) เพื่อให้บทบัญญัติมีความชัดเจน  
มีความรัดกุม และสะท้อนถึงความเป็นจริงในภารกิจบรรเทาสาธารณภัย  

                                          นิติ วิทยาเต็ม 
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อนสุญัญาเกียวโตฯ (ฉบบัแกไ้ข) กบั 

การบรหิารจดัการสินคา้บรรเทาสาธารณภยั 

ตามท ี ่องค ์การอนาม ัยโลก (WHO) ได ้ประกาศให้  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นภาวะ
ฉ ุกเฉ ินด ้านสาธารณสุขระดับโลก (Public Health 
Emergency of International Concern) เม ื ่ อว ันที่  
30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้น องค์การศุลกากรโลก 
(WCO) ได้ออกถ้อยแถลง (Communiqué) เมื ่อวันที่  
9 มีนาคม 2563 เพื ่อสนับสนุนให ้ศ ุลกากรทำงาน 
อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื ่อให้  
การตรวจปล่อยส ินค ้ าบรรเทาสาธารณภ ัย (relief 
consignments) และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไป

อย่างราบรื ่นและรวดเร็ว โดยขอให้ประเทศสมาชิก
พิจารณาถึงมาตรการในมติคณะมนตรีความร่วมมือ 
ทางศุลกากรเมื่อเดือนมิถุนายน 2554 ว่าด้วยบทบาท
ของศุลกากรในการบรรเทาสาธารณภัย 

ในการนี้ คณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรสนับสนุนให้
ประเทศสมาชิกบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ใน
อนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับแก้ไข) หรือ RKC ภาคผนวก
เฉพาะ J บทที ่ 5 (ภาคผนวกเฉพาะ J5) ว่าด้วยสินค้า
บรรเทาสาธารณภัย โดยภาคผนวกดังกล่าวได้กำหนด 
คำนิยามของสินค้าบรรเทาสาธารณภัยไว้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 
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1. ของใด ๆ เช่น ยานพาหนะและสิ่งที่ใช้ลำเลียงอ่ืน ๆ 
อาหาร ยา เสื้อผ้า ผ้าห่ม เต็นท์ ที่พักอาศัยพร้อมประกอบ 
ของที่ใช้ในการทำน้ำให้บริสุทธิ์และภาชนะเก็บน้ำ หรือของ
ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ขนส่งมาสำหรับช่วยเหลือ 
ผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย 

2. อุปกรณ์และเครื่องมือ ยานพาหนะและสิ่งที่ใช้
ลำเลียงอื ่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง สัตว์ที ่ได้รับการฝึกฝน 
เสบียงอาหาร ของใช้ส่วนตัวและของอื่น ๆ สำหรับบุคลากร 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้บุคลากร
เหล ่าน ี ้สามารถปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่และได ้ร ับความสะดวก 
ในการใช้ชีวิตและการทำงานในพื้นที่ที ่ได้รับผลกระทบจาก 
สาธารณภัยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติภารกิจ 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้า
บรรเทาสาธารณภัยให้ทันท่วงที ภาคผนวกเฉพาะ J5  
ได ้กำหนดมาตรฐาน (Standards) สำหรับศุลกากรใน 
การบริหารจัดการสินค้าบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 
 1. ศ ุลกากรต ้องให ้ความสำค ัญลำด ับแรก 
ในการตรวจปล่อยสินค้าบรรเทาสาธารณภัยสำหรับ 
การส่งออก การผ่านแดน การนำเข้าชั่วคราว และการนำเข้า  
 2. ในการบริหารจัดการสินค้าบรรเทาสาธารณภัย 
ศุลกากรต้องมีมาตรการดังต่อไปนี้ 
    2.1 การอนุญาตให้ยื ่นใบขนสินค้าแบบย่อ  
หรือยื ่นใบขนสินค้าเป ็นการชั ่วคราวหร ือท ี ่ย ังกรอก 
ไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยกำหนดเง ื ่อนไขให้ต้ องมากรอก 
ใบขนสินค้าให้เสร็จสิ้นภายหลังภายในระยะเวลาที่กำหนด 
    2.2 การอนุญาตให้ยื ่นและลงทะเบียน หรือ 
ตรวจสอบใบขนสินค้าและเอกสารประกอบก่อนของมาถึง 
และปล่อยของเมื่อของมาถึง 

    2.3 การตรวจปล่อยสินค้านอกเวลาทำการหรือ
นอกสำนักงานศุลกากรโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับ 
การใช ้บริการตรวจปล่อยสินค้านอกเวลาทำการหรือ 
นอกสำนักงานศุลกากรนี้ 
    2.4 การตรวจสอบ และ/หรือ การทดสอบ
ตัวอย่างสินค้า เฉพาะในกรณีที่มีพฤติการณ์แวดล้อมที่
ผิดปกติเท่านั้น 
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นอกเหนือจากมาตรฐานข้างต้นในภาคผนวกเฉพาะ J5 ยัง
มีข้อควรปฏิบัติ (Recommended Practices) บางประการ
ที่มีผลผูกพันภาคีที่เลือกรับภาคผนวกเฉพาะ J5 เช่นกัน1 
ได้แก ่
 1. การตรวจปล ่อยของโดยไม ่ต ้องคำน ึงถึง 
ถิ่นกำเนิดสินค้า ประเทศต้นทาง หรือประเทศปลายทาง 
 2. การยกเว้นข้อห้ามหรือข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ
ในการส่งออก รวมทั้งอากรขาออกหรือภาษีใด ๆ ที่มีอยู่ใน
สินค้าบรรเทาสาธารณภัย 
 3. ในกรณีที ่องค์กรที ่ได้ร ับการรับรอง ได้รับ
บริจาคสินค้าบรรเทาสาธารณภัยสำหรับใช้หรืออยู่ภายใต้
การควบคุมขององค์กรนั้น หรือสำหรับแจกจ่ายโดยไม่คิด
ค ่าใช ้จ ่ายหร ืออย ู ่ภายใต ้การควบคุมขององค ์กรนั้น  
ควรอนุญาตให้นำเข้าสินค้าบรรเทาสาธารณภัยดังกล่าว 
โดยยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีใด ๆ รวมทั้งยกเว้นข้อห้าม
หรือข้อกำกัด 

เนื่องจากพิธีการสำหรับสินค้าบรรเทาสาธารณภัยเป็น
บทบัญญัติในภาคผนวกเฉพาะ ประเทศภาคีอนุสัญญา
เกียวโตฯ จึงอาจเลือกรับหรือไม่รับก็ได้2 อย่างไรก็ตาม  
แม้ประเทศภาคีจะไม่เล ือกรับภาคผนวกเฉพาะ J5  
แต่ภาคีนั้นยังคงสามารถพิจารณานำมาตรการต่าง ๆ 
ด ังกล ่าวข ้างต ้นไปใช ้ปฏิบ ัต ิได ้โดยไม ่ม ีผลผ ูกพัน 
ตามกฎหมายในทางอนุส ัญญาฯ ท ั ้งน ี ้  คณะมนตรี  
ความร่วมมือทางศุลกากรสนับสนุนให้สมาชิก WCO  
นำบทบัญญัต ิในภาคผนวกเฉพาะ J5 ไปบังค ับใช้  
เพื ่อประโยชน์ต่อการบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่ง ในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ดังที่
ศุลกากรประเทศต่าง ๆ ได้ออกมาตรการเพื ่ออำนวย
ความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าบรรเทาสาธารณภัย
  

 

อ้างอิง 

International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedure (Revised Kyoto 
Convention) 

Customs Co-operation Council. Resolution of the Customs Co-Operation Council on the Role of Customs in 
Natural Disaster Relief - June 2011. 

WCO. WCO Communique regarding the Coronavirus (COVID-19) outbreak. 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/march/wco-communique-regarding-the-
coronavirus-outbreak.aspx. Accessed 16 March 2020. 

 

 
1 ยกเว้นจะตั้งข้อสงวนไว ้(มาตรา 12.2) 2 มาตรา 12.2 
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การบรหิารจดัการสินคา้บรรเทาสาธารณภยั 

ส าหรบักรณี COVID-19 

ในช ่วงของการแพร ่ระบาดใหญ่ของ 
COVID-19 เกือบทุกประเทศทั่วโลกในขณะนี้ 
ศุลกากรนานาประเทศได้ใช้มาตรการอำนวย
ความสะดวกหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ในการให้
ความสำคัญลำดับแรกสำหรับการตรวจ
ปล่อยสินค้าประเภทเวชภัณฑ์ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ และสินค้าอื ่น ๆ ที ่มี
ความสำคัญในช่วงนี้ ซึ่งสะท้อนออกมา
ในรูปแบบของมาตรการ ๆ ที่เป็นรูปธรรม
ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกเฉพาะ J5  ดังนี ้

1. การจัดตั้งกลไกเพื่อการตรวจปล่อย
สินค้าที่รวดเร็ว 

ศุลกากรญี่ปุ ่นอนุญาตให้ใช้ใบขนสินค้าแบบย่อ 
ทั้งใบขนสินค้าขาเข้าและขาออก ส่วนศุลกากรฝรั่งเศส 
เปิดโอกาสให้เภสัชกรที่ประสงค์นำเข้าแอลกอฮอล์ ขอใช้
พิธีการแบบย่อโดยสำแดงสินค้าด้วยกระดาษและทำพิธีการ
ให้ครบถ้วนในภายหลัง 
 นอกเหนือจากการอนุญาตให้ใช ้ใบขนสินค้า 
แบบย่อ ศุลกากรบางประเทศยังให้บริการตรวจปล่อย
สินค้าในช่วงระยะเวลาที่กว้างตามภาคผนวกเฉพาะ J5  
เช่น ศุลกากรเกาหลีใต้จัดตั ้งระบบตรวจปล่อยสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับ
การตรวจปล่อยสินค้าประเภทเวชภัณฑ์ อุปกรณ์/เครื่องมือ

ทางการแพทย์ ศุลกากรจีนใช้มาตรการที่คล้ายคลึงกัน 
โดยสำนักงานศุลกากรท้องถิ่นเปิดช่องทางสำหรับ 
การตรวจปล่อยสินค้าบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะ

โดยให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 
 นอกจากนี้ ศุลกากรในบางประเทศไดใ้ช้
มาตรการอำนวยความสะดวกที่มากกว่าที่
บ ัญญ ัต ิ ไว ้ ในภาคผนวกเฉพาะ J5 เช่น 
ศุลกากรบราซิล ออกกฎระเบียบสำหรับ 
การนำส ินค ้าออกไปจากอาร ักขาของ
ศุลกากรเป็นการล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบ
และการตรวจปล ่อย นอกจากน ี ้  ย ั งมี  
การออกใบอนุญาตพิเศษสำหรับการส่งออก

ส ินค ้ าบรรเทาสาธารณภ ัยคร ั ้ งน ี ้  และ 
การอน ุ ม ั ต ิ ก ารส ่ งออก เป ็ นการล ่ ว งหน ้ าสำหรับ 
คลอโรควีน (chloroquine) และไฮดร็อกซี ่คลอโรควีน 
(hydroxychloroquine) ทั้งในรูปวัตถุดิบ ของกึ่งสำเร็จรูป 
และของที ่พร้อมใช้งาน พร้อมกันนี ้ ศุลกากรบราซิลยัง
ติดตามความคืบหน้าในการตรวจปล่อยสินค้าในแต่ละวัน
อีกด้วย 
 อนึ ่ง เพื ่อเพิ ่มอัตราการผลิตสารตั ้งต้น  (base 
substance) สำหรับสเปรย์และเจลฆ่าเชื้อ ศุลกากรเบลเยียม
เพิ ่มเติมรายการสินค้าที่สามารถนำมาใช้ในการผลิตสาร
ดังกล่าวเพื่อช่วยให้เภสัชกรและโรงพยาบาลสามารถผลิต
สเปรย์และเจลฆ่าเชื ้อโดยใช้แอลกอฮอล์ที่ถูกจัดเก็บไว้  
เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นเช่นกัน  

Credit: IndiaMART 
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2. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 ในหลายประเทศ เช่น แคนาดา เบลเยียม และ
ญี่ปุ ่น ได้ยกเว้นภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ
สินค้าบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่
ระบาดของ COVID-19 โดยแคนาดาได้กำหนดเงื ่อนไข 
การ ยกเว้นภาษีไว้บางบางประการ กล่าวคือ สินค้าบรรเทา
สาธารณภัยที่จะได้รับยกเว้นภาษีนำเข้านั้น ต้องเป็นสินค้า
ที ่นำเข้าโดยหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล 
ห้องปฏิบัติการที่ทดสอบการติด COVID-19 และหน่วยงาน
ในแนวหน้าที่มีความเสี่ยงต่อการติด COVID-19 ในขณะที่
ฝรั ่งเศส ศุลกากรได้ประกาศพิธีการศุลกากรสำหรับ 
เภสัชกรที่ประสงค์ใช้แอลกอฮอล์เพื่อนำมาผลิตเป็นเจล 
ทำความสะอาดสำหรับขายในร้านขายยาหรือสำหรับ 
ใช้ในสถานรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียอากร โดยต้องเป็น
แอลกอฮอล์ที่นำเข้าจากผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO 
และนำมาผลิตตามสูตรขององค์การอนามัยโลก (WHO)  

3. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 เนื่องจากการนำเข้าหน้ากากอนามัยบางประเภท
ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานด้านอาหารและยาซึ่งอาจใช้
ระยะเวลานานในการขอสำหรับผู้นำเข้าและการตรวจสอบ 
ศุลกากรเกาหลีใต้ได้หารือกับกระทรวงความปลอดภัย 
ด้านอาหารและยา (Ministry of Food and Drug Safety: 
MFDS) เพ ื ่ออำนวยความสะดวกในการนำเข ้าส ินค้า
ประเภทดังกล่าว กล่าวคือ ในกรณีนำเข้าหน้ากากป้องกัน
ใบหน้าเพื ่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย การบริจาค  
หรือการแจกจ่ายให้แก่พนักงานของผู้ประกอบการ MFDS 

 
1 นอกจากนี ้ศุลกากรเกาหลีใต้ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมตรวจสอบการค้าสัตวป์่า และประกาศ

จะยกเว้นข้อกำหนดต่าง ๆ ในการนำเข้า ในขณะที่ศุลกากร
จะลดการตรวจสอบในการตรวจปล่อย
สินค้า ส่วนในกรณีนำเข้าหน้ากาก
ป้องกันใบหน้าเพื ่อวัตถุประสงค์
ทางการค้า ศุลกากรเสนอแนะ 
ให้ MFDS ออกใบอนุญาตนำเข้า
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้1  
 ศุลกากรสหรัฐอเมริกาจัดตั้ง 
COVID-19 Cargo Resolution Team ซึ่ งประกอบด้วย
บุคลากรจากหลากหลายสาขาวิชาเพื ่อเป็นตัวกลางใน 
การรับและตอบข้อสอบถามเกี่ยวกับการนำเข้าเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยประสานงานกับ ท่า/ที่  
และหน่วยงานรัฐอื ่น ๆ เพื ่อให้การตรวจปล่อยสินค้า 
เป ็นไปด้วยความรวดเร็ว ส ่วนกรณีของจีน ศ ุลกากร 
ได ้ จ ั ดต ั ้ งคณะทำงาน (working group) เพ ื ่ อช ี ้ แนะ 
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด
ในทั่วทั้งประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชายแดน 
เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานงานขั้นตอนต่าง ๆ 
(การคัดครอง การกักโรค การถ่ายโอนผู ้โดยสาร ฯลฯ)  
เป็นต้น นอกจากนี้ ศุลกากรจีนยังได้จัดตั้งคณะทำงานยอ่ย
เพื่อการตรวจปล่อยสินค้าบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะ 
นอกจากนี ้ศ ุลกากรกร ีซและบราซ ิลก็ม ีมาตรการที่
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ศุลกากรจัดตั ้งศูนย์ปฏิบัติการ 
ทางศุลกากรสำหรับการบริหารจัดการวิกฤต หรือการกำกับ
ดูแล การติดตาม และการปรับเปลี่ยนพิธีการศุลกากร 

ห้ามนำเข้าสัตว์ป่า 5 ประเภทที่ตอ้งสงสัยว่าเป็นพาหะนำ COVID-19 
ได้แก่ งู ค้างคาว แบดเจอร์ แรคคูน และชะมดเช็ด 
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จะเห็นได้ว่า นอกเหนือจากการจัดตั้งกลไกอำนวยความ
สะดวกในการตรวจปล่อยของและการให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีแก่สินค้าบรรเทาสาธารณภัย การบริหารจัดการ
ชายแดนร่วมกันระหว่างศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เก ี ่ยวข้อง เป็นอีกปัจจัยหนึ ่งท ี ่ม ีความสำคัญยิ ่งใน 
การขับเคลื่อนการลำเลียงสินค้าบรรเทาสาธารณภัยอย่าง

มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ศุลกากรบางประเทศยังใช้
มาตรการอำนวยความสะดวกที่มากไปกว่ามาตการที่ระบุ
ในบทบัญญัติในภาคผนวกเฉพาะ J5 ซึ่งอาจเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับแก้ไข)  
ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการทบทวนในขณะนี้ 

 
 

อ้างอิง 
Belgium Customs. Belgian Customs Administration Corona Measures – best practices. http://www.wcoomd.org/-

/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/best-
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การอ านวยความสะดวกสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ  

ในช่วงการแพรร่ะบาดของ COVID-19 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากจะเป็นภัยด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกแล้ว 
มาตรการที่ประเทศต่าง ๆ ใช้ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาด
ก่อให้เกิดอุปสรรคในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ
และการขนส่งสินค้าในห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ 
อันก่อให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นได้ ในการนี้ เพื่อบรรเทา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 องค์การศุลกากรโลก (WCO) จึงขอให้ประเทศ
สมาชิกอำนวยความสะดวกสินค้าอื่น ๆ ควบคู่ไปกับสินค้า
บรรเทาสาธารณภัยด้วย โดยศุลกากรนานาประเทศได้ใช้
มาตรการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การจัดตั้งกลไกเพื่อการตรวจปล่อยสินค้าที่รวดเร็ว 
 ศุลกากรอินเดียเปิดให้บริการตรวจปล่อยสินค้า
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดความล่าช้าหรือปริมาณ 
การนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ 
เพื ่อรับมือกับปริมาณวัตถุดิบนำเข้าที ่ล้นทะลักเข้ามา 
ภายหลังจากที่โรงงานในประเทศจีนได้เปิดดำเนินกิจการ
อีกครั้ง ศุลกากรเกาหลีใต้ได้จัดตั้งทีมบุคลากรเฉพาะกิจ
เพื่อตรวจปล่อยสินค้าอย่างเร่งด่วน ณ ท่า/ที่ ต่าง ๆ และ
อนุญาตให้ขนส่งสินค้าโดยตรงไปยังโรงงานผลิตโดยไม่ต้อง
แวะพักสินค้าที่ท่าบริการตู้สินค้า (terminal) เมื ่อสินค้า
มาถึง รวมทั ้งลดอัตราการเข้าควบคุมตรวจสอบสินค้า  
การตรวจสอบถ ิ ่ นกำเน ิ ดส ินค ้ า และการตรวจสอบ 
การแลกเปลี่ยนเงินตรา เพื ่อย่นระยะเวลาในการขนถ่าย
สินค้าและหลีกเลี่ยงปัญหาในกรณีที่ท่าอากาศยานหรือ

ท่าเรือมีพื ้นที ่ที ่จำกัด พร้อมกันนี้ ศุลกากรเกาหลีใต้ได้
ประสานงานไปยังศุลกากรจีนเพื่อให้การตรวจปล่อยสินค้า
มีความราบรื่น ในขณะเดียวกัน ศุลกากรจีนได้ใช้มาตรการ
ควบคุมทางศุลกากรที่น้อยที่สุดเพื่อให้สินค้าเข้าสู่ตลาด 
ด้วยความรวดเร็ว ในการนี้ ศุลกากรบางประเทศ เช่น ศุลกากร
บราซ ิลได ้ออกกฎระเบ ียบเพ ื ่ออำนวยความสะดวก 
ไปอีกขั้นด้วยการอนุญาตให้นำสินค้าออกไปจากอารักขา
ของศุลกากรเป็นการล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบและ 
การตรวจปล่อย 

2. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้นำเข้า/ส่งออก 
 นอกเหนือจากการลดหรือยกเว้นภาษีศุลกากร
และภาษีอื่น ๆ สำหรับการนำเข้าดังที่ศุลกากรหลายประเทศ
ใช้อยู่ในขณะนี้ ศุลกากรแคนาดาอนุญาตเลื่อนการชำระ
ภาษีศุลกากรและภาษีอื ่น ๆ สำหรับงวดเดือนมีนาคม 
เมษายน และพฤษภาคม ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
เพ ื ่อเพ ิ ่มสภาพคล่องให้แก ่ผ ู ้ประกอบการ นอกจากนี้   
เกาหลีใต้ใช้มาตรการทางภาษีอื ่น ๆ เพิ ่มเติมสำหรับ
ผู ้ประกอบการที ่นำเข้าว ัตถุด ิบเพื ่อนำมาผลิตสินค้า
ภายในประเทศ เช่น การขยายระยะเวลาการชำระภาษี 
การแบ่งชำระภาษีเป็นงวด การคืนอากร
ในวันเดียวกับที่ยื่นขอคืนอากร เป็นต้น 
นอกจากนี้ ศุลกากรเกาหลีใต้
ยังได้ออกมาตรการลดภาษี
นำเข้าวัตถุดิบที่สำคัญ 

Credit: PNG Image 
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บางประเภทโดยใช้ค่าขนส่งทางทะเลมาคำนวณแทน 
ค่าขนส่งทางอากาศ  

3. ความยืดหยุ่นในการดำเนินพิธีการศุลกากร 
 ในกรณีที่ผู้ประกอบการประสบความยากลำบาก
ในการดำเนินพิธีการศุลกากรตามปกติ ศุลกากรญี่ปุ ่นมี
มาตรการอำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากร 
เช่น การอนุญาตให้ติดต่อสำนักงานศุลกากรที่สะดวกที่สุด
สำหรับผู้ประกอบการเป็นการล่วงหน้าเพื่อขอยื่นใบขนสินค้า
ต่อสำนักงานศุลกากรนั ้น การยกเว้นจากข้อกำหนดใน 
การประทับตราลงในเอกสารในบางกรณี และการอนุญาต
ให้ยื ่นเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และยื ่นเอกสาร
ต้นฉบับในภายหลัง เป็นต้น นอกจากนี ้ ศุลกากรสเปน 
มีมาตรการที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ในกรณีที่ไม่สามารถ
ยื่นเอกสารต้นฉบับได้ ผู ้ประกอบการสามารถยื่นสำเนา
หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือรูปแบบกระดาษแทนได้  

4. การผ่านแดน 
 ศุลกากรชิลีได้ขยายอายุคาร์เนท์ต่าง ๆ ออกไป
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยไม่ต้องขอพบเจ้าหน้าที่ 
ในขณะที่ศุลกากรสเปนยกเว้นข้อกำหนดในการประทับตรา
ลงใน เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ โดยให้ผู ้ประกอบการยื่นคำร้อง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์แทน และอนุญาตให้ใช้คำอธิบายสินค้า 
ที ่เพียงพอต่อการระบุอัตลักษณ์ของสินค้าแทนการใช้  
ตราผนึกได้  
 ศุลกากรจอร์เจียอนุญาตให้ขนส่งสินค้าผ่านแดน
ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งด่านพรมแดนทางบก ทางอากาศ 
และทางน้ำ ทั้งนี้ หากคนขับรถเดินทางมาจากหรือขับผ่าน
ประเทศที ่องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นพื้นที ่ที ่มี  

ความเสี่ยงสูง หรืออยู่ในประเทศดังกล่าวในช่วงระยะเวลา 
14 ว ันก ่อนหน้า ต ้องปฏิบ ัต ิตามขั ้นตอนดังต ่อไปนี้  
เมื่อเดินทางมาถึงด่านพรมแดนศุลกากร 
 3.1 คนขับรถต้องใช้เส้นทางและระยะเวลาตามที่
กำหนดโดยมีตำรวจตระเวนชายแดนคุ้มกันตลอดเส้นทาง
ระหว่างด่านพรมแดนศุลกากรขาเข้าและขาออก หรือ 
 3.2 คนขับรถต้องเดินทางกลับโดยให้คนขับรถที่
ไม่ได้มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงเป็นผู้รับช่วงต่อ และ 
รถต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ หรือ 
 3.3 เปลี ่ยนเป็นรถบรรทุกจากประเทศที ่ไม่มี  
ความเสี่ยง อบฆ่าเชื้อรถพ่วง และส่งรถบรรทุกคันเดิมกลับไป   

5. การผ่อนปรนค่าธรรมเนียม 
 ในกรณีที ่ม ีการนำเข้าสินค้าจากจีน ศุลกากร
อินเดียจะยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นใบขนสินค้า 
ขาเข้า (bill of entry) ที่ล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากปัญหา
เอกสารไม่ครบถ้วนจากจีน 

6. การจัดตั้งพิธีการศุลกากรสำหรับของใช้ส่วนตัวของ
ผู้โดยสารเป็นการเฉพาะ 
 ศุลกากรเกาหลีใต้จัดตั ้งพ ิธ ีการศุลกากรเป็น 
การเฉพาะสำหรับของใช้ส่วนตัวของผู้โดยสารชาวเกาหลีใต้
ที ่ได้รับการอพยพมาจากประเทศต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่
หลีกเลี ่ยงการเปิดตรวจและลดการสัมผัสทางกายภาพ 
โดยใช้เครื ่องมือต่าง ๆ เช่น เครื่องแสกนด้วยรังสีเอกซ์  
ชุดเครื ่องมือสำเร็จรูปสำหรับตรวจหายาเสพติด และ 
เครื่องแสกนไอออน เป็นต้น  
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7. การจัดตั้งช่องทางประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
 ศุลกากรอินเดียได้จัดตั้งช่องทางให้ความช่วยเหลือ 
(help desk) บนเว็บไซต์ของคณะกรรมการกลางด้านศุลกากร
และภาษ ีทางอ ้อม (Central Board of Indirect Taxes 
and Customs: CBIC) และเว็บไซต์ ICEGATE ซึ่งทำหน้าที่
เป็น Single Window ของอินเดีย 

จะเห็นได้ว่า มาตรการที ่ศุลกากรนานาประเทศใช้ใน 
การบริหารจัดการสินค้าอื ่น ๆ มีความคล้ายคลึงกับ 
การบริหารจัดการสินค้าบรรเทาสาธารณภัย ทั้งการตรวจ

ปล่อยสินค้าด้วยความรวดเร็ว การให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี และการผ่อนปรนต่าง ๆ นอกจากนี ้ มาตรการ
ดังกล่าวยังคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่และ
ผู้ประกอบการ ประการสุดท้าย ความเคลื่อนไหวของ
ประชาคมศุลกากรโลกในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ของ
COVID-19 นี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศุลกากร
ในฐานะหน่วยงานแนวหน้าที ่พรมแดนที่มีบทบาทใน 
การบริหารจัดการวิกฤตด้านสาธารณสุขเพื ่อปกป้อง
สังคมและการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจในช่วงที ่โลกกำลัง
ประสบกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน 
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programmes/natural-disaster/covid_19/best-practices_korea_en.pdf?la=en. Accessed 1 April 2020. 

Spain Customs. Spanish Customs Response to COVID-19. http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/best-
practices_spain_en.pdf?la=en. Accessed 1 April 2020. 
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UNION CUSTOMS CODE กบัมาตรการของ EU  

ในช่วงแพรร่ะบาดของ COVID-19 

Union Customs Code (UCC) เป็นกรอบทางกฎหมาย
สำหรับกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรสำหรับประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ซึ ่งมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้ 
การบริหารจัดการงานด้านศุลกากรในเขตศุลกากรของ 
EU มีความทันสมัยและมีความเป็นเอกภาพในส่วน 
ที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ UCC มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
30 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา โดยคณะกรรมาธิการยุโรป 
(European Commission) ได้ใช้อำนาจออกกฎหมาย
ลำดับรองเพิ่มเติม เช่น UCC Delegated Act (UCC DA)1 
และ UCC Implementing Act (UCC IA)2 เป็นต้น ในการนี้ 
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ชี ้แจงบทบัญญัติของ UCC  
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่าง ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ที ่ประเทศสมาชิกสามารถ

 
1 เป็นกฎหมายลำดับรองที่เพิ่มเติมบทบัญญัติที่ไม่ใช่สาระสำคัญ 
บางประการของ UCC แต่เพือ่ให้การบังคับใช้ UCC ดีและเหมาะสมขึ้น 
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-
customs-code/ucc-legislation_en#uccdel) 

นำไปใช้ในการอำนวยความสะดวกหรือการผ่อนปรนแก่
ผู้ประกอบการ เช่น 

1. การมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนในการดำเนินพิธีการ
ศุลกากรในบริบทการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ 
 ในขณะนี้ ไปรษณีย์ ผู้ให้บริการขนส่งของเร่งด่วน 
และตัวแทนออกของ ต่างประสบปัญหาในการรับมอบ
อำนาจจากผู้รับของเพื่อดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับของ
ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 150 ยูโร เพราะผู้รับของได้รับผลกระทบ
จากการใช้มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่จำกัดการติดต่อ
หร ือการเด ินทาง ในการน ี ้  ศ ุลกากรสามารถยกเว้น
ข้อกำหนดดังกล่าว โดยให้ไปรษณีย์ ผู้ ให้บริการขนส่ง 
ของเร่งด่วน และตัวแทนออกของ ไม่ต้องแสดงหลักฐาน

การได้รับมอบอำนาจจากผู ้รับของเพื ่อดำเนินพิธีการ
ศุลกากรได้ (UCC มาตรา 19(2) วรรค 2) 

2. การขยายระยะเวลาในการออกคำวินิจฉัยสำหรับคำ
ร้องที่ได้ยื่นไว้แล้ว 
 UCC มาตรา 22 (3) วรรคส ุดท ้าย ให ้อำนาจ
ศุลกากรในการขยายระยะเวลาการออกคำวินิจฉัยหรือ
การอนุมัติออกไปนานกว่า 120 วัน ได้ โดยบทบัญญัติ
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้ย ื ่นคำร้องที ่ต ้องการ

2 เป็นกฎหมายลำดับรองที่กำหนดเง่ือนไขการใช้บังคับ UCC และ 
พิธีการศุลกากรในประเทศสมาชิกให้เปน็ไปในทิศทางเดียวกัน 
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-
customs-code/ucc-legislation_en#uccdel) 

Credit: Latona Group 
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ระยะเวลาเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถ
ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้าไปตรวจสอบในสถานประกอบการ
ของตนอันเน ื ่องมาจากข้อจำกัดในการเด ินทางและ 
การกักกันโรค ผู ้ยื ่นคำร้องสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากรเลื่อนการเดินทางมาตรวจสอบได้ 

3. ภาษี ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย ค่าปรับ และหลักประกัน
ทางศุลกากร 
 บทบัญญัติหลายมาตราใน UCC ให้อำนาจศุลกากร
ในการผ่อนปรนหนี้และหลักประกันทางศุลกากรหลาย
ประการโดยพิจารณาถึงปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่
ผู้ประกอบการเผชิญและยื่นเสนอต่อศุลกากร เช่น 1) ศุลกากร
อาจระงับการบังคับใช้คำวินิจฉัยเป็นการชั่วคราว แม้ใน
กรณีท ี ่ไม่มีหลักประกัน (UCC มาตรา 45(2) และ (3))  
2) ศุลกากรอาจละเว้นการคิดดอกเบี้ยจากเงินที่ค้างชำระ 
(UCC มาตรา 114(3)) หรือ 3) ศุลกากรอาจระงับระยะเวลา
สำหรับการชำระหนี ้ศ ุลกากรที ่ เกิดจากการไม่ปฏิบ ัติ  
ตามกฎหมาย แม้ในกรณีที ่ไม่มีหลักประกัน (UCC DA 
มาตรา 91(2)(b)) เป็นต้น 

4. พิธีการศุลกากร 
 4.1 การนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการผ่าตัด และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 
สำหรับใช้รักษาในกรณีฉุกเฉิน โดยหลักแล้ว ต้องทำการยื่น

 
3 บทบัญญัติที่อนุญาตให้สามารถสำแดงสินค้าทางวาจาได้นี้ จัดเป็น
บทบัญญัติทางศุลกากรที่มีความก้าวหนา้และทันสมัย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในการบริหารจัดการวกิฤตทางสาธารณสุขที่ต้องอาศัยการตรวจปล่อย
สินค้าที่มีความรวดเร็ว 

ใบขนขาเข้าแบบย่อ (entry summary declaration: ENS) 
อย่างไรก็ตาม UCC มาตรา 127(7) อนุญาตให้ใช้เอกสาร
ทางการค้าหรือการขนส่งแทนได้ หากเอกสารเหล่านี้มี
ข้อมูลที่สำคัญใน ENS และสามารถยื่นภายในระยะเวลาที่
กำหนดก่อนที ่ของจะมาถึงใน EU นอกจากนี ้ ในกรณีที่
นำเข้าของดังกล่าวเป็นการชั ่วคราว การสำแดงของต่อ
ศุลกากรอาจกระทำได้ทางวาจา3 
      นอกจากนี้ การนำเข้าเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ทางการแพทย์จากประเทศที ่สาม ได้รับการยกเว้นจาก
อากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ ่ม หากเป็นการนำเข้าโดย
หน่วยงานร ัฐหร ือหน่วยงานที ่ ได ้ร ับมอบอำนาจจาก
หน่วยงานรัฐ เพื่อนำมาแจกจ่ายแบบให้เปล่าแก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ ผู้ที่มีความเสี่ยง หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับการสกัดกั้น 
COVID-19 นอกจากนี้ องค์กรบรรเทาสาธารณภัยที่นำเข้า
เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ดังกล่าว ก็ได้รับ
สิทธิยกเว้นอากรเช่นเดียวกัน4 
 4.2 การจัดเก็บชั่วคราว ในกรณีที่มีหนี้ศุลกากร
เกิดขึ ้นสำหรับของที ่จ ัดเก็บชั ่วคราวที ่ไม่ได้ถูกส่งกลับ
ออกไปหรือเข้าสู่พิธีการศุลกากรอื่น ๆ ภายในระยะเวลา 
90 วัน อันเป็นผลเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ผู้ประกอบการสามารถยกเป็นเหตุสุดวิสัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากรพิจารณาเป็นกรณีไปโดยใช้หลักความเที่ยงธรรม 
(equity) ตาม UCC มาตรา 120 หรืออนุญาตให้ทำพิธีการ
ให้ถูกต้องครบถ้วนในภายหลังตามมาตรา 124(1)(ii)  

4 การยกเว้นอากรดังกล่าว ใช้บังคับกับของที่นำเข้าระหว่างวันที่  
30 มกราคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 (Commission Decision of 
3.4.2020 on relief from import duties and VAT exemption on 
importation granted for goods needed to combat the effects 
of the COVID-19 outbreak during 2020) 
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 4.3 การขยายระยะเวลาสำหรับยื่นใบขนสินค้า
เพิ ่มเติม หากผู ้ประกอบการไม่สามารถยื ่นใบขนสินค้า
เพิ ่มเติมภายในระยะเวลาที ่กำหนดเนื ่องด้วยสาเหตุที่
เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ผู้ประกอบการควรแจ้งต่อสำนักงาน
ศุลกากรที่มีอำนาจเพื่อขอขยายระยะเวลาการยื่นใบขนสินค้า
เพิ่มเติมได้ (UCC DA มาตรา 146) 
 4.4 การสำแดงสินค้า ผู ้ประกอบการสามารถ
สำแดงสินค้าต่อศุลกากร ณ สถานประกอบการของตนได้
โดยตรง (UCC มาตรา 139(1) 

5. การผ่านแดน 
 ในการขนส่งผ่านแดนสำหรับสินค้าประเภทอื ่น  ๆ
นอกเหน ือจากเวชภ ัณฑ ์และอ ุปกรณ ์ทางการแพทย์  
ผู ้ประกอบการควรใช้พิธีการผ่านแดนของสหภาพยุโรปหรือ 
พิธีการผ่านแดนร่วม (Union or Common transit procedure) 
ที.ไอ.อาร์ คาร์เนท์ (TIR Carnet) หรือยื่นใบขนสินค้าล่วงหน้า 

ในกรณีท ี ่สำแดงสินค้าต ่อสำนักงานศุลกากร
ปลายทางภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ศุลกากรควร

คำนึงถึงระยะเวลาการเดินทางที ่ยาวนานขึ ้นอันเป็น 
ผลมาจากการใช้มาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดอันไม่ใช่
ความผิดของผู้ขนส่ง (UCC IA มาตรา 297 และ 306(3)) 
และระยะเวลาที ่สำนักงานศุลกากรปลายทางต้องแจ้ง 
ผลการตรวจสอบต่อสำนักงานศุลกากรต้นทาง อาจขยายได้
ถึง 6 วัน นอกจากนี้ ผู้ขนส่งสามารถขอใช้พิธีการสำหรับ  
ที.ไอ.อาร์ คาร์เนท์ ในรูปแบบกระดาษได้ หากมีความจำเป็น
ตามพฤติการณ์แวดล้อม 

การประมวลกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งประเทศสมาชิก EU ใน UCC 
เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่
มาตรการทางศุลกากรของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ของ  COVID-19  
ที่ผู้ประกอบการต้องการความชัดเจนทางกฎหมายและ
ความเชื่อม่ันในการประกอบกิจการ  

 

อ้างอิง 
European Commission. Guidance on Customs issues related to the COVID-19 emergency. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/COVID-19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-
COVID-19-emergency_en. Accessed 1 April 2020.  

European Commission. COVID-19: Waiving VAT and customs duties on vital medical equipment. 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/COVID-19-taxud-response/COVID-19-waiving-vat-and-customs-
duties-vital-medical-equipment_en. Accessed 9 April 2020.  

European Commission. UCC – Legislation. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-
code/ucc-legislation_en. Accessed 13 April 2020.  
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แนวทางในการปรบัปรงุแกไ้ขอนสุญัญาเกียวโตฯ (ฉบบัแกไ้ข) 

ภาคผนวกเฉพาะ J5 

ในระหว่างการประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนอนุสัญญา
เกียวโตฯ (ฉบับแก้ไข) อย่างครอบคลุม (Working Group 
on the Comprehensive Review of the Revised Kyoto 
Convention: WGRKC) ครั้งที่ 5 เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 
ซึ่งสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ส่ง
ผู้แทนสำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมนั้น ผู้เกี่ยวข้องจาก
ภายนอก (external stakeholders) ได้รับเชิญให้ยื่นข้อเสนอ
แก้ไขอนุสัญญาฯ ในการนี้ สำนักงานประสานงานกิจกรรม
ด้านมนุษยธรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNOCHA) 

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่าง
ประเทศ (IFRC) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(ITU) และการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและ
การพัฒนา (UNCTAD) ได้ยื ่นข้อเสนอร่วมเพื ่อแก้ไข
อนุสัญญาฯ ภาคผนวกเฉพาะ J5 เพื่อให้บทบัญญัติมี
ความชัดเจน มีความรัดกุม และสะท้อนถึงความเป็นจริง
ในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

Credit: Borneo Post Online 
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ประการแรก เนื่องจากอนุสัญญาฯ ไม่ได้ระบุผู ้ที ่มีสิทธิ 
ใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ในภาคผนวกดังกล่าว จึงควรกำหนด
ผู้ที่มีสิทธิใช้สิทธิประโยชน์ให้ชัดเจน โดยให้ครอบคลุมถึง
สินค้าและบุคลากรในภารกิจด้านมนุษยธรรม รวมทั้งระบุ
กรณีต ัวอย่างเป ็นการเฉพาะที ่ไม ่อย ู ่ในขอบเขตของ
ภาคผนวกนี้ เช่น บุคคลทั่วไปที่ดำเนินการโดยไม่ขึ ้นกับ 
ผู้ที่มีสิทธิใช้สิทธิประโยชน์ตามผนวกเฉพาะ J5 เพื่อป้องกัน
การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

ประการที ่สอง สินค้าบรรเทาสาธารณภัยในปัจจุบันมี  
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้นตามการพัฒนาของเทคโนโลยี 
และในบางกรณี สินค้าบรรเทาสาธารณภัยที ่ประเทศที่
ได้ร ับผลกระทบต้องการมีความแตกต่างกันตามลำดับ
ความสำคัญ ดังนั้น นิยามของสินค้าบรรเทาสาธารณภัย
ควรครอบคลุมถึงสินค้าที ่ใช้ในปัจจุบันมากยิ ่งขึ ้น เช่น 
อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์
โทรคมนาคม1 เป็นต้น รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นให้คำนิยาม
โดยอนุญาตให้ภาครัฐกำหนดให้สินค้าใด ๆ ที่มีความสำคัญ
ยิ ่งในอันดับแรกให้เป็นสินค้าบรรเทาสาธารณภัย ทั ้งนี้  
คำน ิยามอาจเป ิดโอกาสให ้องค ์กรด ้านมน ุษยธรรม
เสนอแนะของบางประการให้เป็นสินค้าบรรเทาสาธารณภัย
โดยภาครัฐให้ความเห็นชอบ นอกจากนี ้ ควรบัญญัติ 
ให้คำนิยามครอบคลุมถึงสินค้าที ่ขบวนการกาชาดและ 
เสี ้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (RCRC) จัดหาให้แก่
สภากาชาดของประเทศที ่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ  
เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้ามากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากสินค้าดังกล่าวจัดเป็นสินค้าบรรเทาสาธารณภัย 

 
1 ควรมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติใน Tampere Convention 

ในตัวเอง ไม่ว่าจะมีการร้องขอความช่วยเหลืออย่างเป็น
ทางการจากประเทศที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ก็ตาม 

นอกเหนือจากการแก้ไขเพิ ่มเติมคำนิยามแล้ว องค์การ
ระหว่างประเทศทั้ง 4 แห่ง ยังเสนอให้มีการแบ่งประเภท
ของสินค้าบรรเทาสาธารณภัยโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ระยะของมาตรการตอบสนองต่อภัยพิบัติหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ระยะบรรเทาในเบื้องต้น ระยะให้
ความช่วยเหลือในช่วงการฟื้นตัวขั้นแรก ระยะการฟื้นฟู  
ในระยะยาว และระยะการพัฒนา เป็นต้น 

2. ประเภทและปริมาณของสินค้าที ่ผ ู ้ที ่ได้รับ
ผลกระทบต้องการ โดยภาครัฐทำการประเมินในเบื้องต้น 

การแบ่งประเภทของสินค้าบรรเทาสาธารณภัยข้างต้นมี
ความสำคัญในการบริหารจัดการสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ 

Credit: Red Cross EU Office 
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โดยภาคร ัฐควรบ ัญญัต ิกฎระเบ ียบทางศ ุลกากรให้
สอดคล้องกับสินค้าในแต่ละประเภทเพื่อการตรวจปล่อย
สินค้าที่รวดเร็ว โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. เป็นสินค้าที ่สามารถตรวจปล่อยได้โดยพลัน
หรือไม่ ต้องปฏิบัติตามพิธีการศุลกากรอย่างไรบ้าง 

2. สินค้าได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรและภาษี
อ่ืน ๆ หรือไม่ 

3. ต้องมีการตรวจสอบสินค้าหรือไม่ 
4. ต้องมีใบอนุญาตเป็นการเฉพาะหรือไม่ ต้องขอ

ใบอนุญาตประเภทใด ควรออกใบอนุญาตที่มีผลใช้บังคับ 
ในทุกประเทศทั ่วโลกสำหรับการขนส่งทั ้งหมดตลอด
ระยะเวลาของภัยพิบัติหรือไม่ หรือต้องขอใบอนุญาต
สำหรับการขนส่งแต่ละคร้ัง 

5. ต้องยื่นใบขนสินค้าแบบเต็มหรือแบบย่อ 
6. รายการข้อมูล (data element) ที่ต้องกรอกเพื่อ

ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ควรระบุไว้ในภาคผนวกเฉพาะ J5 
หรือในแนวปฏิบัติที่จัดทำโดย WCO รวมทั้งใน WCO Data 
Model ด้วย 

ในการนี้ องค์การระหว่างประเทศทั้ง 4 แห่ง เห็นพ้องให้มี
การอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินความเสี่ยงก่อนสินค้ามาถึง

และการยกเว้นหรือลดข้อกำหนดในการส่งข้อมูลหรือรายการ
ข้อมูลก่อนสินค้ามาถึง และหากศุลกากรมีเทคโนโลยีที่
รองรับ ศุลกากรควรอนุญาตให้ส่งข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนสินค้ามาถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่ง
ข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
(single window) อ ันจะช ่วยอำนวยความสะดวกใน 
การตรวจปล่อยสินค้าเมื ่อเป็นไปตามเกณฑ์ที ่กำหนด
ทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดตรวจ ศุลกากรควร
แจ้งผู้ขนส่งหรือผู้นำเข้าเป็นการล่วงหน้า  

ข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นของ UNOCHA, IFRC, ITU และ 
UNCTAD โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องการตรวจปล่อย
สินค้าทั้ง 6 ข้อข้างต้น เป็นสิ่งที่ศุลกากรในหลายประเทศ
คำนึงถึงดังเห็นได้จากมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวตามที่  
กล่าวไว้ในบทความที่ 2 อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการ 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าบรรเทา 
สาธารณภัยยังคงมีความแตกต่างกันในบางจุดหรือมาตรการ
ยังคงไม่ครอบคลุมในทุกประเด็น ในการนี ้ ข้อเสนอของ 
องค์การระหว่างประเทศข้างต้น อาจเป็นประโยชน์ใน 
การปรับปร ุงแก ้ไขอนุส ัญญาเก ียวโตฯ (ฉบับแก้ไข)  
เพื่อให้การตรวจปล่อยสินค้าบรรเทาสาธารณภัยในนานา
ประเทศมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น 
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WCO เสนอแนะการจดัจำแนกประเภทสินค้าในระบบ HS สำหรับ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ศุลกากรประเทศต่าง ๆ ในการจัดจำแนกประเภทสินค้าในระบบ HS สำหรับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้จัดทำตัวอย่างการจัดจำแนก
ประเภทสินค้า 6 ประเภท ดังนี้ 
 1. ชุดรีเอเจนต์สำเร็จรูปสำหรับทดสอบการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ ได้แก่ 
พิกัดท่ี 3822.00, 3002.15 และ 9027.80 
 2. อุปกรณ์ป้องกันตัว  
    2.1 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา ได้แก่ พิกัดท่ี 6307.90, 9020.00, 9004.90 และ 3926.20 
    2.2 ถุงมือ ได้แก่ พิกัดท่ี 3926.20, 4015.11, 4015.19, 6116.10 และ 6216.00 
    2.3 อ่ืน ๆ ได้แก่ พิกัดท่ี 6505.00, 6210.10, 6210.20, 6210.30, 6210.40, 6210.50 และ 3926.20 
 3. เทอร์โมมิเตอร์ ได้แก่ พิกัดท่ี 9025.11 และ 9025.19 
 4. น้ำยาฆ่าเชื ้อและผลิตภัณฑ์ที ่ใช้ฆ่าเชื ้อ ได้แก่ พิกัดที ่ 2207.10, 2208.90, 3808.94, 8419.20, 
2847.00, 3004.90 และ 3808.94  
 5. อุปกรณ์ทางการแพทย์อ่ืน ๆ ได้แก่ พิกัดท่ี 9022.12, 9018.90, 9019.20 และ 9018.19 
 6. อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้ง ได้แก่ พิกัดที่ 3005.90, 9018.31, 9018.32, 9018.39, 9018.90 
และ 4818.90 
 ในแต่ละประเภทสินค้าข้างต้น WCO ได้ระบุชื่อสินค้า คำอธิบายสินค้า และพิกัดของสินค้าในประเภทนั้น ๆ  

 ทั้งนี้ การจัดจำแนกประเภทสินค้าดังกล่าว เป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้น โดยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
แต่อย่างใด 

 ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดตารางแสดงการจัดจำแนกประเภทดังกล่าวได้ที่ https://bit.ly/33JU9p6 
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WCO จับมอื WHO อพัเดทการจัดจำแนกประเภทสินค้าในระบบ HS สำหรับสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ COVID-19 

 ตามที่สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รายงานข้อเสนอแนะขององค์การศุลกากรโลก 
(WCO) ในการจัดจำแนกประเภทสินค้าที่เก่ียวข้องกับการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้ทราบแล้วนั้น  

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 WCO ได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 โดยการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้ WHO ได้แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กับ WCO 
เพื่อให้การจัดจำแนกประเภทสินค้าเป็นระบบและสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มรายการสินค้าใหม่  
เข้าไป เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน (oxygen concentrator) และชุดจัดเก็บตัวอย่าง (sample collection set) 
เป็นต้น  

 ข้อเสนอแนะในการจัดจำแนกประเภทในระบบ HS ครั ้งนี้  เป็นการจัดจำแนกในระดับ 6 หลัก  
ในการนี้ ผู้ประกอบการควรสอบถามหน่วยงานศุลกากรของแต่ละประเทศเพิ่มเติมถึงการจัดจำแนกประเภทย่อย 
ลงไปในระดับ 7 หลัก หรือมากกว่า หรือสอบถามในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างข้อเสนอแนะของ 
WCO/WHO และในทางปฏิบัติ 

 WCO และ WHO หวังว่า การปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อศุลกากรและ 
ผู ้ประกอบการในการตรวจปล่อยสินค้า รวมทั ้งเป็นเครื ่องมือในการกำกับดูแลและปราบปรามการค้า 
ของปลอมแปลง และการใช้มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าขาดแคลน  

 ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดข้อเสนอแนะดังกล่าวได้ที่ https://bit.ly/2JTmlN1 

 

อ้างอิง 
WCO.  Joint WCO/WHO HS classification list for COVID-19 medical supplies issued. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/april/joint-wco-who-hs-classification-list-for-
covid_19-medical-supplies-issued.aspx. Accessed 10 April 2020. 
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เลขาธิการ WCO เชิญชวนให้ประเทศภาคีอนุสัญญา ATA อำนวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการในช่วงการระบาดของ COVID-19 

Dr. Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (WCO) ส่งจดหมายเชิญชวนให้ประเทศภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการนำเข้าชั่วคราว (อนุสัญญาอิสตันบูลและอนุสัญญาศุลกากรว่าด้วย เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ สำหรับ
การนำเข้าสินค้าชั่วคราว) อำนวยความสะดวกในกรณีที่มีความล่าช้าในการส่งสินค้าที่นำเข้าชั่วคราวกลับออกไป  
อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันที่รัฐบาลใช้ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้แก่ผู้ถือ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ 
(ATA Carnet) และตัวแทนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม  

เลขาธิการ WCO ได้ปรึกษาหารือกับ Mr. John W.H. Denton AO เลขาธิการหอการค้านานาชาติ 
(International Chamber of Commerce) เกี ่ยวกับข้อกังวลของสมาคมการค้ำประกันแห่งชาติ (National 
Guaranteeing Associations: NGAs) อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันที่รัฐบาลใช้ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาด
ของไวรัสซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งสินค้ากลับออกไปโดยใช้ เอ.ที.เอ. ค าร์เนท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
มาตรการกักโรคและการปิดเมือง  

ในการนี้ ผู้ถือ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ และตัวแทนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ กำลังประสบปัญหาในการส่งสินค้า
กลับออกไปภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยบางส่วนไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัย จึงไม่สามารถกระทำ
ตามพิธีการศุลกากรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ได้ นอกจากนี้ การจัดส่งคาร์เนท์ใบใหม่ยังประสบปัญหาการระงับ  
การจัดส่งหรือความล่าช้าจากไปรษณีย์ และศุลกากรบางประเทศไม่ออกคาร์เนท์ใบใหม่เพื่อขยายระยะเวลาของ
คาร์เนท์ใบเดิม เพราะอนุสัญญา เอ.ที.เอ.ฯ บัญญัติการออกคาร์เนท์ใบใหม่เฉพาะในกรณีถูกทำลาย สูญหาย หรือ
ถูกขโมย  

อย่างไรก็ตาม Dr. Kunio Mikuriya เห็นว่า อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ไม่มีข้อห้ามประเทศภาคีในการใช้
มาตรการอำนวยความสะดวกท่ีไม่ได้บัญญัติไว้ในอนุสัญญาฯ ด้วยเหตุนี้ ประเทศภาคีจึงควรพิจารณาออกมาตรการ
สำหรับการดำเนินการตามพิธีการ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่มีเหตุล่าช้าที่เกิดจาก 
การแพร่ระบาดของ COVID-19  

อ้างอิง 
WCO. Greater facilities requested for ATA Carnet procedures during the COVID-19 pandemic. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/march/greater-facilities-requested-for-ata-carnet-
procedures-during-the-covid_19-pandemic.aspx. Accessed 30 March 2020.  
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WCO เปดิตัว platform ใหม่ใน CENcomm  

สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเวชภัณฑ์และยาปลอมโดยเฉพาะ 

 ในขณะที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 องค์กรอาชญากรรมได้ 

ฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าเวชภัณฑ์และยาปลอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ากากและถุงมืออนามัย 

 เพื ่อสนับสนุนภารกิจของศุลกากรในการป้องกันและปราบปรามการค้าสินค้าผิดกฎหมายดังกล่าว  

เมื ่อวันที ่ 25 มีนาคม 2563 องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้จัดตั ้ง IPR CENcomm Group ใน CENcomm  

ซึ ่งเป็นเครือข่ายแลกเปลี ่ยนข้อมูลของเจ้าหน้าที ่ศุลกากรทั ่วโลกในภารกิจการบังคับใช้กฎหมาย โดย IRP 

CENcomm Group นี้ เอ้ืออำนวยต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และยาปลอมแบบ real-time 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแจ้งเตือนศุลกากรประเทศต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ  

ความเสี่ยงเพ่ือสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายที่เป็นภัยต่อสุขภาพของประชาชน 

 ในการนี้ WCO เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั้ง 183 ราย เข้าร่วม IPR CENcomm Group และแจ้งรายละเอียด

เกี่ยวกับศูนย์ประสานงานของประเทศตน (national contact point) ใน Group ดังกล่าวด้วย 

อ้างอิง 

WCO.  COVID-19 :  WCO launches an IPR CENcomm Group for data exchange on counterfeit medical supplies 

and fake medicines.  http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2 0 2 0 / march/covid_1 9 - - wco-

launches-an-ipr-cencomm-group.aspx. Accessed 31 March 2020. 
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สหรัฐอเมริกาจัดทำสรปุรายการข้อมูลที่สำคญัสำหรับการนำเข้า/สง่ออก 

เวชภัณฑ์และอุปกรณท์างการแพทย์ 

 สถิติการค้าที่องค์การการค้าโลกรวบรวมในปี 2562 พบว่า สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ส่งออกสำคัญของโลก

สำหรับสินค้าประเภทเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ป้องกันร่างกาย เช่น หน้ากากอนามัยประเภท PPE 

รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องบำบัดรักษาต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อเร่งอำนวยความสะดวกการนำเข้า/ส่งออกเวชภัณฑ์และ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นสำหรับการรักษาหรือสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ศุลกากร

สหรัฐอเมริกา (Customs and Border Protection: CBP) ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญไว้ ดังนี้ 

 1. พิกัดอัตราศุลกากรตามระบบฮาร์โมไนซ์ (HS) 

 2. รหัสของหน่วยงานราชการอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง (Partner Government Agency: PGA) ที ่กำกับดูแล 

การนำเข้า/ส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับสินค้าแต่ละประเภทเพื่อใช้ในภาวะการแพร่ระบาด

ของ Covid-19 โดยระบุว่า จำเป็นต้องขอใบอนุญาตเพื่อการนำเข้าหรือส่งออกหรือไม่ (Y/N)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดตารางแสดงพิกัดอัตราศุลกากรและ PGA ได้ที่ https://bit.ly/2VpyuyD 
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WTO ชี้แจงกรณีการหา้มหรือจำกัดการนำเขา้/ส่งออกสินค้า  
ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 

 ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในแทบทุกประเทศทั่วโลกนี้ หลายประเทศได้ออกมาตรการห้าม
หรือจำกัดการนำเข้า/ส่งออก สินค้าบางประเภท โดยเฉพาะเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอาหาร  
ในการนี ้ องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ตอบข้อสงสัยถึงความชอบด้วยกฎหมายในการใช้มาตรการดังกล่าว 
ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

 ประเทศ WTO มีอำนาจในการออกนโยบายทางการค้าที่จำเป็นเพื่อปกป้องสุขภาพและสุขอนามั ยของ
ประชาชนของตนตามกฎระเบียบของ WTO ซึ่งได้เปิดกว้างด้านนโยบายหลายประการ เช่น การห้ามการนำเข้า/
ส่งออก (import and export bans) การจำกัดปริมาณการนำเข้า/ส่งออก (quantitative restrictions on 
imports and exports) และการไม่ออกใบอนุญาตนำเข้าโดยอัตโนมัติ  (non-automatic import licensing)  
เป็นต้น ตราบที่มาตรการดังกล่าวไม่ถูกนำมาใช้ในทางกีดกันระหว่างประเทศสมาชิก WTO และไม่มีวัตถุประสงค์
แอบแฝงเพื่อเป็นอุปสรรคในการค้าระหว่างประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและ
การค้า (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) และ ความตกลงทั ่วไปว่าด้วยการค้าบริการ 
(General Agreement on Trade in Services: GATS) 

 นอกจากนี้ ความตกลงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี ่ยวข้องกับการค้า (Agreement on Trade-related 
Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) ได้บัญญัติมาตรการบางประการเพื่อให้รัฐสามารถผลิตยา
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ในกรณีที่ยานั้นมีสิทธิบัตรแต่มีราคาสูงเกินกว่าที่ประชาชนจะ
สามารถเข้าถึงได้ (compulsory licensing)  

 ส่วนความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the 
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) ให้อำนาจประเทศภาคีในการจำกัดการค้า 
ด้วยการใช้มาตรการที่จำเป็นในการปกป้องสุขอนามัยของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการ 
ทางวิทยาศาสตร์และมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน 

 ประการสุดท้าย ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriers 
to Trade: TBT) กำหนดหลักการว่า กฎระเบียบทางเทคนิค มาตรฐาน และขั้นตอนการประเมินมาตรฐาน ต้องไม่



รายงานความเคล่ือนไหว  

 

ส ำนักงำนทีป่รกึษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรสัเซลส ์HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 22 

 
 

 

มีลักษณะกีดกันและต้องไม่เป็นการสร้างอุปสรรคที่ไม่จำเป็นต่อการค้า ในขณะเดียวกัน TBT รับรองสิทธิของ
ประเทศภาคีในการใช้มาตรการปกป้องสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ ทั ้ง SPS และ TBT 
กำหนดให้ประเทศสมาชิก WTO แจ้งต่อประเทศสมาชิกรายอื่นเกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่หรือการเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนดใด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้า รวมทั้งส่งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือมาตรการใหม่
เมื่อได้รับการร้องขอ 

 ในการนี้ WTO ได้รวบรวมมาตรการทางการค้าต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิกใช้ในช่วงการระบาดของโรค 
COVID-19 ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในอ้างอิงท้ายข่าวนี้ 
 

อ้างอิง 
WTO.  COVID-19 and world trade. https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm . Accessed  

2 April 2020. 
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ไปรษณีย์เบลเยียมระงบัการให้บริการส่งไปรษณียภัณฑ์แบบธรรมดา 
ไปยังพื้นทีน่อกยุโรป 

 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ไปรษณีย์เบลเยียม (bpost) ประกาศระงับการขนส่งพัสดุและจดหมายไปยัง
พ้ืนทีน่อกยุโรป เนื่องจากมีการลดจำนวนเที่ยวบินที่เดินทางออกจากเบลเยียม 

 ในการนี้ ไปรษณีย์เบลเยียมยังคงให้บริการจัดส่งไปยังประเทศที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปดังต่อไปนี้  
 กรีซ โครเอเชีย ไซปรัส เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ บัลแกเรีย โปรตุเกส โปแลนด์ ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ 
มอลตา เยอรมนี รัสเซีย โรมาเนีย ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย ลิทัวเนีย สวีเดน สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ 
สาธารณรัฐเช็ก สเปน สโลวะเกีย สโลวีเนีย ออสเตรีย อิตาลี เอสโตเนีย ไอร์แลนด์ และฮังการี 

 อย่างไรก็ตาม bpost ยังคงให้บริการจัดส่งพัสดุแบบเร่งด่วน (express parcel shipments) ไปยัง
ประเทศนอกยุโรป เพราะ bpost ใช้บริการผู้ประกอบการคนละราย หากแต่อาจมีความล่าช้าในการจัดส่งอัน
เนื่องมาจากข้อจำกัดในประเทศปลายทาง และมีค่าบริการที่สูงขึ้นเล็กน้อย เพราะพัสดุจะถูกขนส่งด้วยวิธีอื่น เช่น 
เที่ยวบินเฉพาะกิจ 

อ้างอิง 
Bpost. Le coronavirus en Belgique : impact sur nos services. https://news.bpost.be/fr-corona.  

Accessed 26 March 2020. 
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WCO ร่วมกับ Egmont Group ประกาศเผยแพร่  
Customs – FIU Cooperation Handbook 

 องค์การศุลกากรโลก (WCO) และ Egmont Group ซึ ่งเป็นเครือข่ายหน่วยงานด้านข้อมูลข่าวกรอง 
ทางการเงิน (Financial Intelligence Units: FIUs) 164 แห่งทั ่วโลก ร่วมตีพิมพ์คู ่มือการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างศุลกากรและหน่วยงานด้านข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน (Customs – FIU Cooperation Handbook) 
ฉบับสำหรับประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานดังกล่าวใน 
การปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในปัจจุบัน การเคลื ่อนย้ายเงินตราที ่ผิดกฎหมายกำลังเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั ่นคงของโลกและ  
ความน่าเชื่อถือของระบบการเงินระหว่างประเทศ ในการนี้ ศุลกากรและหน่วยงานด้านข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน
จัดเป็นหน่วยงานที่มีความเหมาะสมที่สุดในภารกิจการปราบปรามการกระทำความผิดดังกล่าว เพ่ื อไม่ให้องค์กร
อาชญากรรมและขบวนการก่อการร้ายอาศัยระบบการค้าและการเงินระหว่างประเทศเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิชอบ 
 คู่มือฉบับนี้ จัดเป็นคู่มือฉบับแรกที่มุ่งเน้นไปยังการสร้างความร่วมมือทั้งในระดับยุทธศาสตร์และระดับ
ปฏิบัติการระหว่างศุลกากรและหน่วยงานด้านข้อมูลข่าวกรองทางการเงินในประเด็นต่าง ๆ เช่น การลักลอบและ
การปิดบังซ่อนเร้นเงินตราต่างประเทศ ตราสาร อัญมณี และโลหะมีค่า การฟอกเงินโดยอาศัยธุรกรรมการค้า
ระหว่างประเทศ และระบบการโอนเงิน/แลกเปลี่ยนสกุลเงิน เป็นต้น 
 ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดข้อเสนอแนะดังกล่าวได้ที่ https://bit.ly/2yINShQ 
 ทั้งนี้ สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดทำจดหมายข่าวเกี่ยวกับการฟอกเงินโดย
อาศัยธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศและการเคลื่อนย้ายเงินตราระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมาย ผู้ที่สนใจ สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/2JS1Wb5 และ https://bit.ly/2UZ6eE2 
 

อ้างอิง 
WCO.  Publication of the Joint Egmont Group and WCO “Customs – FIU Cooperation Handbook”. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/march/publication-of-the-joint-egmont-group-and-
wco.aspx. Accessed 10 April 2020. 
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การประชุมทาง Video conference ในหัวข้อ WCO Cargo Targeting System (CTS) 

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ของราชอาณาจักรเบลเยียม สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร  
ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยนายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก 
(ฝ่ายศุลกากร) ได้ เข้าร่วมการประชุมทาง Video conference ในหัวข้อ WCO Cargo Targeting System (CTS) 
ร่วมกับ Mr. Robert White ผู้จัดการโครงการ WCO CTS และผู้แทนจากศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (CIC)  
เพ่ือหารือแนวทางและความเป็นไปได้ในการนำซอฟท์แวร์ CTS มาทดลองใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านการระบุ
เป้าหมาย (Targeting) ของกรมศุลกากร 



Credit: Le Monde 
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