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➢ ศุลกากรในบริบทความม่ันคงและการค้าในโลก
ปัจจุบัน 

➢ โครงการของ WCO ด้าน Enforcement และ 
Compliance 

➢ บทบาทของ WCO และประเทศสมาชิกใน 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อาชญากรรม
ทางสิ่งแวดล้อม และการจัดเก็บภาษี 
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  
ในปัจจุบัน ศุลกากรมีบทบาทที่เปลี่ยนไปจากแต่เดิมที่เน้นการจัดเก็บภาษีจากสินค้าที่

เคลื ่อนย้ายผ่านพรมแดน แต่เนื ่องจากบริบททางการค้าที ่ เปลี ่ยนแปลงไปที ่มาพร้อมกับ 
ภัยด้านความมั่นคงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ศุลกากรได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้ทั้ง
กฎหมายศุลกากรและกฎหมายของหน่วยงานรัฐอ่ืนในการปราบปรามการกระทำความผิดในระดับโลก  

เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านการบังคับใช้กฎหมายของศุลกากรประเทศสมาชิก 
องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้ดำเนินโครงการ 10 โครงการซึ่งครอบคลุมสินค้าและประเด็นต่าง ๆ  ดังนี ้

1. โครงการด้านยาเสพติดและสารตั้งต้น (Drugs and Precursors Programme) 
2. โครงการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Programme) 
3. โครงการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อมูลข่าวกรอง (Risk Management and 

Intelligence Programme) 
4. โครงการด้านทรัพย์สินทางปัญญา สุขภาพ และความปลอดภัย (IPR, Health and Safety Programme) 
5. โครงการด้านการจัดเก็บภาษี (Revenue Programme) 
6. โครงการด้านการปฏิบัติการด้านศุลกากรในการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจยึด 

(Customs Operational Practices for Enforcement and Seizures: COPES)  
7. โครงการด้านความมั่นคง (Security Programme) 
8. โครงการด้านมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage Programme) 
9. โครงการด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู ้ก่อการร้าย  (Money 

Laundering and Terrorist Financing) 
10. โครงการด้านอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Crime)  
ในจดหมายข่าวฉบับนี้ สำนักงานฯ ขอนำเสนอภาพรวมและความคืบหน้าของโครงการ 5 โครงการแรก 

เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจถึงบทบาทของศุลกากรในโลกปัจจุบันมากยิ่งขึ้น รวมถึงความร่วมมือทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การกระทำความผิดทางศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการค้า 
และบทบาทของข้อมูลข่าวกรองและการบริหารจัดการความเสี่ยงในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ดังกล่าวด้วย สำหรับอีก 5 โครงการที่เหลือนั้น สำนักงานฯ ขอนำเสนอในจดหมายข่าวฉบับถัดไป 

                                         

     นิติ วิทยาเต็ม 
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บทความประจ าเดือน 
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 โครงการดา้นการบงัคบัใชแ้ละการปฏิบติัตามกฎหมาย   

(Enforcement and Compliance) ขององคก์ารศลุกากรโลก (WCO)  

1. โครงการด้านยาเสพติดและสารตั้งต้น (Drug and Precursors Programme) 
ยาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงต่อทั้งสุขภาพของประชาชน 
ความมั่นคงปลอดภัยของสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมทั้งพัวพันกับการกระทำความผิดอื่น ๆ 
และองค์การอาชญากรรม ศุลกากรประสบความท้าทาย
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด
เพราะขบวนการมีการปรับเปลี่ยนเส้นทาง
และวิธีการขนส่งอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบัน
ย ังม ีการค ิดค ้นยาเสพต ิดชน ิดใหม่  ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท (NPS) ที่เป็นนิยมมากขึ้น 

องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้ดำเนิน
โครงการยาเสพติดและสารตั้งต้น (Drugs 

and Precursors Programme) เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
ศุลกากรประเทศสมาชิกในการป้องกันและปราบปราม
การค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายในระดับโลกทั้งยาเสพติดที่

เป็นสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าต้องกำกัด ตั้งแต่
ขั้นตอนการเพาะปลูก การผลิต การจัดจำหน่าย 

และการจำหน่ายในโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
1.1 โครงการควบคุมตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ 
(Container Control Programme: CCP)  

เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 
WCO และสำน ักงานว ่าด ้วยยาเสพต ิดและ
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เพื่อ

Credit: WCO 

Credit: Alcohol and Drug Foundation 
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เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองและ
ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุก
ยาเสพติดหรือสินค้าผิดกฎหมาย 
ในการนี้ มีการจัดตั้งหน่วยควบคุม
ตรวจสอบท่าเรือ (Port Control Unit: 

PCU) ซึ ่งประกอบด้วยผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ 
ด้านการประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบ

แบบเปิดตรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ศุลกากร 
ตำรวจ ฯลฯ) ที่ได้รับการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว 
ก ่อนจะขยายขอบเขตให ้ครอบคล ุมการขนส่ง 
ทางอากาศและการขนส่งทางบก ในการปฏิบัติงานนี้ 

เจ้าหน้าที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรองระหว่างหน่วย
ต่าง ๆ  ทั่วโลกผ่านระบบการสื่อสารที่มีความรัดกุม 

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) นี้ WCO ได้ดำเนินโครงการ STOP ในกรอบของ 
CCP เพ ื ่อปราบปรามการค ้าผล ิตภ ัณฑ ์ทางการแพทย์ 
ผิดกฎหมาย ในการนี้ WCO ได้จัดทำรายการสินค้าเป้าหมาย
โดยอ้างอิงกับระบบฮาร์โมไนซ ์(HS) และประเทศทีเ่ข้าร่วม 51 ประเทศ 
เข้าควบคุมตรวจสอบการขนส่งทุกรูปแบบทั้งในการนำเข้า/ส่งออก
และการถ่ายลำ ณ พรมแดนทางบก ทางทะเล ทางอากาศ 
สถานีตู้คอนเทนเนอร์ คลังสินค้าศุลกากร เขตปลอดอากร และ
ศูนย์คัดแยกของไปรษณีย์และผู้ขนส่งของเร่งด่วน โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้านเภสัชภัณฑ์ในการฝึกอบรม 
ได้แก่ Novartis, Servier, Pfizer และ Sanofi รวมทั ้ง Underwriters 
Laboratories (องค์กรที่รับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์)  

ผลการดำเนินงานพบว่า มีการตรวจยึดสินค้า 1,683 ครั้ง 
โดยเป็นยารักษาโรคอื่น  ๆและยารักษาโรคที่ใช้ในกรณี Covid-19 
กว่า 307 ล้านหีบห่อ อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย 50 ล้านชิ้น  
เจลทำความสะอาด 3 ล้านลิตร 

สินค้าจำนวนมากที ่ถูกตรวจยึดเป็นสินค้าที ่ไม่ได้
มาตรฐาน ไม่ได้รับอนุญาต หรือสำแดงเท็จ เช่น 

1. ไม่มีฉลากที่เป็นภาษาของประเทศนำเข้า 
2. ไม่มีหมายเลขกำกับเพื่อระบุสินค้า (batch number) 

หรือวันที่ผลิต 
3. สำแดงเท็จเป็นสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากร

ในช่วง Covid-19 หรือเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าต้องห้าม/ต้องกำกัด 
เช่น ศุลกากรกาตาร์ตรวจพบกรณีสำแดงเจลทำความสะอาดมอื
ที ่ม ีเอทิลแอลกอฮอล์ร้อยละ 70 ซึ ่งเป็นสินค้าต้องกำกัด  
เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์และส่วนประกอบสำหรับทำความสะอาดผิว
ในพิก ัด 3401.30 หร ือศ ุลกากรอาร ์ เจนต ินาตรวจพบ 
ชุดตรวจสอบ Covid-19 ที่ถูกสำแดงเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

4. สำแดงเท็จเป็นสินค้าที่สามารถนำเข้าได้แม้ไม่ใช่
หน่วยงานรัฐ เช่น ในคอซอวอ เฉพาะกระทรวงสาธารณสุข
สามารถนำเข้าชุดตรวจสอบสำเร็จรูปสำหรับ Covid-19  
ในการนี้  ศุลกากรคอซอวอตรวจพบกรณีชุดตรวจสอบ
สำเร็จรูปถูกสำแดงเป็นตัวทำปฏิกิริยาในห้องทดลอง 

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจพบสินค้าผิดกฎหมายอื่น ๆ 
ที่ซุกซ่อนในสินค้าที่ถูกกฎหมาย เช่น ศุลกากรสหราชอาณาจักร
ตรวจพบโคเคนที่ซุกซ่อนระหว่างชั้นของหน้ากากอนามัย 

1.2 โครงการ AIRCOP เป็นโครงการระหว่าง WCO, 
UNODC องค์การตำรวจสากล (INTERPOL) และประเทศสมาชิก
โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพยุโรป (EU) และ
แคนาดา มีวัตถุประสงค์เพื่อปราบปรามการค้าโคเคนที่ขนส่ง 
มาก ับเท ี ่ยวบ ินพาณิชย ์จากอเมร ิกาใต ้มาย ังย ุ โรปโดย 
ผ่านแอฟริกาและการกระทำความผิดอื่น ๆ  ที่ท่าอากาศยาน เช่น 
การใช ้เอกสารเด ินทางท ี ่ถ ูกขโมยหร ือส ูญหาย ในการนี้   
มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการปราบปรามร่วมประจำท่าอากาศยาน 
(Joint Airport Interdiction Task Force :JAITF) ในท่าอากาศยาน

Credit: CDC 
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นานาชาติหลักในแอฟริกากลางและตะวันออก ก่อนจะขยายไปยงั
อเมริกาใต้และแคริบเบียน โดยมีเจ้าหน้าที่จากทั ้งศุลกากร 
ตำรวจ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอืน ๆ  

1.3 โครงการ COLIBRI เป็นโครงการระหว่าง WCO 
และ EU เพ ื ่อส ่งเสร ิมความร ่วมม ือระหว ่างประเทศ 
ในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมด้วยการกำกับดูแล
และควบคุมตรวจสอบการบินทั่วไป (general aviation) 
ซึ ่งม ักถูกใช ้แสวงหาผลประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การขนส่งโคเคนระหว่างละตินอเมริกาและยุโรป  ในการนี้ 
โครงการได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สร้างฐานข้อมูลเฉพาะทาง
สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล และส่งเสริมความร่วมมือด้านข่าวกรอง 

1.4 Global Canine Forum เป็นที่ประชุมสำหรับ
ผ ู ้ฝ ึกส ุน ัขในการแลกเปลี ่ยนประสบการณ์และสร้าง 
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) ในการใช้สุนัขดมกลิ่น
สำหรับตรวจหายาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายอื่น ๆ  

 
 

Credit: Cegeka 
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2. โครงการด้านสิง่แวดล้อม (Environment Programme) 
อาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงทั้ง
ในระด ับประเทศและระด ับโลกโดยม ีผลกระทบต ่อทั้ง 
การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ สุขอนามัยของประชาชน 
และความหลากหลายทางชีวภาพและถิ ่นที ่อยู่ ในปัจจุบัน
มลภาวะทางอากาศ น้ำ และดิน การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า 
และพืชป่า และการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติได้ทวี 
ความรุนแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

ในสถานการณ์ด ังกล่าว ประชาคมโลกได้จ ัดทำ 
ความตกลงพหุภาคีหลายฉบับ (Multilateral Environmental 
Agreement: MEA) เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น 

1. อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกลสู้ญพันธุ์ หรือไซเตส (CITES) 

2. พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศ
โอโซน (ODS) 

3. อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้าย
ข้ามแดนและการกำจัดของของเสียอันตราย 

4. อนุส ัญญาสตอกโฮล์มว่าด ้วยสารมลพิษที ่ตกค้าง
ยาวนาน (POP) 

5. อนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูล
สารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันและ
กำจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ 

6. พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(biosafety) 

ศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาท
สำคัญในการบังคับใช้ความตกลงเหล่านี้และปราบปราม
อาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อม ในการนี ้ WCO ได้ดำเนิน
โครงการด้านสิ ่งแวดล้อม (Environment Programme) 

หลายโครงการเพื่อสนับสนุนศุลกากรในการปฏิบัติภารกิจ
ดังกล่าว เช่น 

2.1 Green Customs Initiative เป ็นโครงการที่  
WCO เข้าร่วมกับองค์การระหว่างประเทศอื ่น ๆ โดยมี
โครงการด้านสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เป็น 
ผู้ประสานงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการลักลอบค้า
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและอำนวยความสะดวก
การค้าที่ถูกกฎหมาย โดยมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศุลกากร

Credit: European Environment Agency 

Credit: CITES 
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และหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่พรมแดนเพื่อสร้างความตระหนัก
และพัฒนาทักษะในการตรวจหาและป้องกันการลักลอบค้าสินคา้
ที่อยู่ภายใต้ MEA เช่น สารทำลายโอโซน (ODS) สารเคมีที่เป็นพิษ 
ขยะของเสียอันตราย สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ สิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการช่วยศุลกากรใน
ประเทศในการทำความเข้าใจ MEA และสามารถดำเนินการได้
แบบบูรณาการ 

2 . 2 International Consortium on Combating 
Wildlife Crime (ICCWC) เป็นโครงการระหว่าง WCO 
สำนักงานเลขาธิการไซเตส INTERPOL, UNODC และ
ธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนนุ
ภารกิจการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกบัการคา้สัตว์ป่าและพชืป่า
โดยเฉพาะพร้อมสร้างเครือข่ายทั้งในระดับภูมิภาคและ 
อนุภูมิภาคในการปราบปรามการค้าทรัพยากรธรรมชาติที่
ผ ิดกฎหมาย ในการน ี ้  ICCWC ได ้จ ัดทำ 
Wildlife and Forest Crime Analytic 
Toolkit ซึ ่งเป็นเครื ่องมือวิเคราะห์รูปแบบและ
แนวโน้มการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการค้า
สัตว์ป่าและพืชป่า ความเชื่อมโยงระหว่าง 
ผู ้ท ี ่เกี ่ยวข้องในขบวนการ จุดแข็งและ
จุดอ่อนของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม 
และมาตรการป้องก ันและปราบปราม 
รวมถึงเสนอแนะมาตรการทางเลือกเพื่อ
โน้มน้าวไม่ให้กระทำความผิด  

2.3 โครงการ Inama1 เป็นโครงการ
ที ่ได ้ร ับการสนับสน ุนทางการเง ินจาก 

 
1 Inama แปลว่า สัตว์ปา่ในภาษาของชนเผ่า Bemba ในแซมเบีย 

หลายฝ่ายเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการบ ังค ับใช้
กฎหมายของศุลกากรในบางประเทศในภูมิภาคแอฟริกา
ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan Africa) 

นอกเหนือจากโครงการเฉพาะทางดังกล่าวข้างต้น 
WCO ยังได้จัดทำเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกเป็นการทั่วไป
ด้วย เช่น ENVIRONET เป็นเครื่องมือแลกเปลี ่ยนข้อมูล
แบบเวลาจริง (real-time) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของประเทศสมาช ิก องค ์การระหว ่างประเทศ และ
เครือข่ายในระดับภูมิภาค และ CliKC! ซึ่งเป็น platform 
การเรียนรู้ทางออนไลน์ที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางสิ่งแวดล้อมด้วย 

ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา WCO ยังได้ขยาย
ขอบเขตความร ่วมม ืออย ่างต ่อเน ื ่องก ับองค ์กรอ ื ่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
เช่น การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) 
กับสำนักงานเลขาธิการไซเตส สำนักงาน

เลขาธ ิการอน ุส ัญญาบาเซล โครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ Lusaka 
Agreement Task Force แ ล ะ 
TRAFFIC ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน 
(NGO) ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื ่องใน
ด้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าในบริบท

การพัฒนาที ่ย ั ่ งยืนและการอน ุร ักษ์  
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

Credit: GovLoop 
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3. โครงการด้านการบรหิารจัดการความเสี่ยงและข้อมูลข่าวกรอง  
(Risk Management and Intelligence Programme) 

ในบริบทความมั ่นคงและการค้าที ่ เปล ี ่ยนแปลงไป 
ศุลกากรจำเป็นต้องปรับวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับภัยความมั ่นคงรูปแบบใหม่ที ่มาพร้อมกับจำนวน
ผู ้โดยสารและปริมาณสินค้าที ่เพิ ่มมากขึ้นในปัจจุบัน  
ในการนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อมูลขา่วกรองที่
เป็นระบบจะช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจใน 
ทุกระดับขององค์กรสำหรับความเสี่ยงในทุกรูปแบบ จึงเป็น
ก ุญแจสำค ัญอย ่างหน ึ ่ งในการปฏ ิร ูปศ ุลกากรให ้มี  
ความทันสมัยและช่วยให้ศุลกากรบรรลุภารกิจในโลก
ศตวรรษที่ 21  

เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของประเทศสมาชิก 
WCO ได้จ ัดทำคู ่ม ือการบริหารจัดการความเสี ่ยงสำหรับ
ศ ุ ลกากร (Customs Risk Management Compendium)  
เพื่อเป็นกรอบอ้างอิงร่วมสำหรับศุลกากรทั่วโลกในการระบุและ

จัดการความเสี่ยง โดยคู่มือดังกล่าวเสนอแนะกระบวนการและ 
แนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบสำหรับ 
การจ ัดการความเส ี ่ ยงท ั ้ งในการบร ิหารจ ัดการองค ์ กร 
(organizational risk) และในการปฏิบ ัต ิงาน (operational risk) 
โดยแบ่งออกเป็น 2 เล่ม ดังนี้ 

1. เล่มที ่ 1 (Volume 1) กำหนดกรอบการบริหาร
จัดการองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเล่มที่ 1 นี้ เปิดให้
ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

2. เล่มที ่ 2 (Volume 2) มีเนื ้อหาเกี ่ยวกับการประเมิน
ความเส ี ่ยง เครื ่องมือในการทำประวัต ิและระบุเป้าหมาย 
ความเสี่ยงสำหรับการคัดแยกสินค้า ผู้โดยสาร และยานพาหนะที่
มีความเสี่ยงสูงสำหรับการตรวจสอบเพิ่มเติม 

Credit: WCO 
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ทั้งนี้ แม้ Customs Risk Management Compendium 
จะเป็นกรอบอ้างอิงที่กำหนดมาตรฐานร่วมก็ตาม แต่ยังคง
มีความยืดหยุ่นให้ศุลกากรแต่ละประเทศนำไปปรับใช้ตาม
ความเหมาะสมให้เข้ากับสถานการณ์ของตนได้ 

นอกจากนี ้  WCO ยังได ้ดำเน ินการพัฒนาระบบ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปและข้อมูลข่าวกรองระหว่าง
ศุลกากรประเทศสมาชิก เช่น 

3.1 สำนักงานประสานงานข้อมูลข่าวกรองระดับภูมิภาค 
(Regional Intelligence Liaison Office: RILO)  
เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เสริมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระดับยุทธศาสตร์ระหว่าง WCO และประเทศสมาชิกที่มีอยู่แล้ว 
กล่าวคือ RILO เน ้นการปฏิบัต ิงานด้านข้อมูลข่าวกรองที่
เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาคโดยให้การสนับสนุนเชิงปฏิบัติการ 
ร่างและดำเนินโครงการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรอง เข้าปฏิบัติการ
ในระดับภูมิภาค ประสานความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการ
ระหว่างกัน และสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายอื่น  ๆในปัจจุบันมีสำนักงาน RILO 11 แห่ง ใน 6 ภูมิภาค 
ได้แก่ เกาหลีใต้ (เอเชีย/แปซิฟิก) แคเมอรูน (แอฟริกากลาง) 
โมซัมบิก (แอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้) เซเนกัล (แอฟริกา
ตะวันตก) รัสเซีย (กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS)) โปแลนด์ 
(ยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง) เยอรมนี (ยุโรปตะวันตก)  
เซนต์ลูเซีย (แคริบเบียน) ซาอุดีอาระเบีย (ตะวันออกกลาง) 
โมร็อกโก (แอฟริกาเหนือ) และชิลี (อเมริกาใต้)  

3.2 Customs Enforcement Network (CEN)  
เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลด้านการบังคับใช้กฎหมายจาก
ศุลกากรประเทศสมาชิกทั่วโลก เป็นเครื ่องมือที ่ช่วยอำนวย 
ความสะดวกเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ใน

วัตถุประสงค์ด้านข่าวกรอง โดยในปัจจุบันโครงการ CEN ได้
พัฒนาแอพพลิชั่นต่าง ๆ  เพิ่มขึ้น อาทิ nCEN และ CENcomm 

3.2.1 nCEN (National Customs Enforcement Network) 
เป็นระบบ CEN ในระดับประเทศซึ่งสามารถใช้งานได้โดย
ลำพังหรือนำไปผนวกกับเครือข่ายอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ภายใน
ยังมีฟังก์ชั่นเสริมสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับภูมิภาค
และระดับโลก 

3.2.2 CENcomm (Customs Enforcement Network 
Communication Platform) เป ็นระบบการส ื ่ อสารผ ่าน
เว็บไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่เฉพาะกลุ่มในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เข้ารหัส (encrypted) แบบเวลาจริง (real time) ในระยะเวลา 
การดำเนินงานของโครงการหร ือในแต่ละการปฏิบ ัต ิการ  
โดยผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 
(offline) และสามารถสนทนา (chat) กับผู ้ใช ้งานรายอื ่นได้ 
หากประสงค์แลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความรวดเร็ว นอกจากนี้ 
CENcomm ยังใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ  ของ CEN ได้ 
ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงสามารถส่งข้อมูลที่ไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของ
บุคคล (non-personal data) ระหว่างการปฏิบัติการไปยัง CEN 
ได้โดยตรง หรือส่งข้อมูลทั้งหมดไปยัง nCEN ของประเทศตน 

3.3 Technology Network (TeN) เป็น platform 
สำหรับการสื ่อสารระหว่างศุลกากร หน่วยงานอื ่น ๆ ที่
ปฏิบัติหน้าที่ที ่พรมแดน ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี 
องค์การระหว่างประเทศ และผู้เกี ่ยวข้องอื่น ๆ สำหรับ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เก่ียวกับเทคโนโลยีที่ใช้
ในภารกิจการบริหารจัดการชายแดน  
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4. โครงการด้านทรัพย์สินทางปัญญา สุขภาพ และความปลอดภัย  
   (Intellectual Property Rights, Health and Safety Programme) 
ผลกระทบจากสินค้าละเม ิดทรัพย์ส ินทางปัญญาต่อ
เศรษฐก ิจโลก ส ุขอนาม ัย และความปลอดภัยของ
ประชาชนได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในแต่ละปี ศุลกากรได้
เข ้ามามีบทบาทสำคัญในการปราบปรามการกระทำ
ความผิดเหล่านี ้เพื ่อป้องกันการแข่งขันที ่ไม่เป็นธรรม 
ส ่งเสร ิมความเสมอภาคในการเข ้าส ู ่ตลาดสำหรับ
ผ ู ้ประกอบการทุกราย และปกป้องส ังคมจากสินค้า 
ปลอมแปลงหรือไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งใน
บริบทของโลกปัจจุบันที่แม้ศุลกากรยังคงปฏิบัติหน้าที่
ด ั ้งเดิมในการจัดเก็บภาษี แต่เนื ่องจากมีการเปิดเสรี
ทางการค้ามากขึ ้น ภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าหลาย
รายการได้ถูกยกเลิกไป ภารกิจด้านการปกป้องสังคมและ
บังคับใช้กฎหมายทางการค้าจึงทวีความสำคัญขึ้นกว่าแต่ก่อน 

โครงการด้านทรัพย์สินทางปัญญาฯ ของ WCO มุ่งเน้น
ด้านการส่งเสริมขีดความสามารถ การประสานความร่วมมือ
กับประเทศสมาชิก องค์การระหว่างประเทศ ภาคเอกชน 
และการสร้างเครื่องมือสนับสนุนภารกิจ
การบังคับใช้กฎหมาย 

ในโครงการส่งเสริมขีดความสามารถ 
WCO รับรองวิทยฐานะของผู้เชี่ยวชาญที่
ผ่านการฝึกอบรมโดย WCO จัดสัมมนาใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคสำหรับ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรระดับปฏิบัติการ และ
ดำเนินการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
กฎหมายภายในประเทศ ความเสี ่ยงที่
จำเพาะกับประเทศนั้น ๆ รวมทั้งส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ 

ในขณะเดียวกัน WCO ประสานการปฏิบัติงานของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในการควบคุมตรวจสอบที่ชายแดน เช่น 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเวลาจริงระหว่างประเทศต่าง ๆ 
พร้อมจัดหาเครื ่องมือที่ทันสมัยให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร
สำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการระบุเป้าหมาย และ
ศึกษาแนวโน้มในการลักลอบขนส่งสินค้าละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญาและวิธีการซุกซ่อน  

ความร ่วมม ือก ับภาคเอกชนเป ็นป ัจจ ัยสำคั ญสู่
ความสำเร็จในการปราบปรามการค้าสินค้าละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ ่งหากเจ้าหน้าที ่ศ ุลกากร
สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการค้าที่จำเป็นสำหรับการตรวจหา
สินค้าปลอมแปลงหรือได้รับการฝึกอบรมจากผู้ประกอบการ 
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินภารกิจด้านนี้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและไม่ให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน WCO ได้ประสาน

Credit: Virtru 



ปีที ่6 ฉบับที ่4 ประจ ำเดือนเมษำยน 2564  

 

ส ำนักงำนทีป่รกึษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรสัเซลส ์HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 9 

 
 

 

ความร่วมมือกับทั ้งองค์กรเอกชนระหว่างประเทศและ
หน่วยงานภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น 

4.1 GS1 เป็นองค์กรที ่พัฒนามาตรฐานการสื ่อสาร 
ทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบาร์โค้ด (barcode) สำหรับ
ระบุตัวสินค้าและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 

4.2 UNIFAB (Union des Fabricants) เป็นสมาคม
ที่มีภารกิจปกป้องและรณรงค์ประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยมีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการกว่า 300 รายจากทุกภาค
ส่วนการค้า เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการร่างอนุสัญญากรุง
ปารีสว่าด้วยการคุ ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris 
Convention for the Protection of Industrial Property) 
และความตกลงกร ุ งมาดร ิดว ่ าด ้ วยการจดทะเบ ียน
เคร ื ่ องหมายระหว ่ า งประเทศ (Madrid Agreement 
Concerning the International Registration of Marks) 

4 . 3 Federation of the European Sporting 
Goods Industry (FESI) เป ็นสมาคมที ่ เป ็นตัวแทนของ
ผู ้ประกอบการผลิตสินค้ากีฬาในยุโรปราว 1 ,800 ราย มี
ภารกิจปกป้องผลประโยชน์และเป็นตัวแทนของสมาชิกใน
การอภิปรายหารือกับองค์กรต่าง ๆ ในยุโรป 

4 .4 Asociación Nacional para la Defensa de 
la Marca (ANDEMA) เป็นสมาคมของผู้ประกอบการที ่มี
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสเปนกว่า 60 ราย มีหน้าที่

 
2 ชื่อเดิม คือ Office of Harmonization in the Internal Market 
(OHIM) 

ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง  ๆ
ทั ้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับยุโรป รวมทั้งจัด
ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อตรวจหาสินค้าที่ปลอมแปลงด้วย 

4 .5 Les Entreprises du Médicament (LEEM) 
เป็นสมาคมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยารักษาโรคใน
ฝรั่งเศสราว 260 ราย โดยเป็นตัวแทนในการเจรจากับภาครัฐ
และผู ้เกี ่ยวข้องอื ่น ๆ รวมทั ้งส่งเสริมและปกป้องหลัก
จริยธรรม 

4.6 Customs Intellectual Property Information 
Center (CIPIC) เป็นหน่วยงานพิเศษในกระทรวงการคลัง
ของญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกัน
และปราบปรามที ่พรมแดน เช่น การศึกษาวิจัยมาตรการ 
การบังคับใช้กฎหมาย การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี ่ยวกับทรัพย์ส ินทางปัญญา  
การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศุลกากร และการให้บริการเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

4.7 European Union Intellectual Property Office 
(EUIPO)2 เป็นหน่วยงานของสหภาพยุโรป (EU) มีหน้าที่ 
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภณัฑ์ที่
มีผลใช้บังคับในทุกประเทศสมาชิก EU  

 

Credit: Justifit 
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5. โครงการด้านการจัดเก็บภาษี  
   (Revenue Programme) 
การลักลอบค้าสินค้าเป็นเหตุให้ภาครัฐสูญเสียรายได้จำนวนมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบค้าสินค้าที่ต้องเสียภาษีในอัตราสูง 
อาทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ
เชื ้อเพลิง นอกจากนี ้ การกระทำความผิดทางศุลกากรที่
เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น การสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริง 
การจัดจำแนกประเภทที่ไม่ถูกต้อง และการใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
โดยมิชอบ ยังทำให้ภาครัฐจัดเก็บภาษีได้น้อยกว่าที่ควรและ
ทำให้ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องตกอยู่
ในสถานะที่เสียเปรียบ ด้วยเหตุนี้ WCO จึงดำเนินโครงการ
ด้านการจัดเก็บภาษีในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 

5.1 การกระทำความผิดทางศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการค้า 
(commercial fraud) เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทั้งประเทศ

กำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว  
โดยผู้กระทำความผิดแสวงหาโอกาสทุก

ช่องทางในระบบการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ (multi-modal transportation 

system) และรูปแบบการค้าต่าง ๆ 
เพื ่อหนีภาษีหรือล ักลอบนำเข้า

สินค้า ทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้
และผู ้ประกอบการที ่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
ตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรยีบ 

 
3 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟอกเงินผ่านธรุกรรมการค้าระหวา่งประเทศ 
(trade-based money laundering) และการเคลื่อนยา้ยเงินตราที่ผิด 
กกฎหมายได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนธันวาคม 

นอกจากนี้ การกระทำความผิดทางศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับ
การค้า โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการสำแดงราคาสินค้าสูงกว่า 
ความเป็นจริง (overvaluation) มักมีความเช ื ่อมโยงกับ 
การฟอกเงิน และเงินตราที่เคลื ่อนย้ายอย่างผิดกฎหมาย
เหล ่าน ี ้ เป ็นแหล ่งเง ินท ุนขององค ์กรอาชญากรรมใน 
การกระทำความผิดอ่ืน ๆ เช่น การค้าอาวุธ ยาเสพติด ฯลฯ3  

เพื ่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของศุลกากรประเทศ
สมาชิกในการป้องกันและตรวจหาการกระทำความผิดเหล่านี้ 
WCO ได้จัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือต่าง ๆ เช่น การควบคุม
ตรวจสอบการประเมินราคา คำที ่มักใช้ในการสำแดงเท็จ 
เอกสารเท็จหรือปลอมแปลงที ่ประเทศสมาชิกตรวจพบ 
มาตรการสำหรับการกระทำความผิดในเขตปลอดอากร  
การถ่ายลำ การขอคืนอากร และการขอใช้ส ิทธ ิพ ิ เศษ 
ทางการค้าจากถิ่นกำเนิดสินค้า เป็นต้น4  

5.2 การล ักลอบค้าบ ุหร ี ่และผล ิตภ ัณฑ ์ยาสูบ 
(tobacco and cigarette smuggling) การจัดเก็บภาษี
จากบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของ
ภาครัฐและช่วยลดปริมาณการสูบและอัตราการเป็นโรคที่
เกี ่ยวข้อง แต่ในขณะเดียวกันสินค้าเหล่านี้ได้สร้างรายได้
มหาศาลให้แก่ผู้ลักลอบค้าซึ่งมักมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร
อาชญากรรมและขบวนการก่อการร้าย โดย WCO พบว่า  
มีการลักลอบค้าปริมาณหลาย 10 ล้านตันทั่วโลกโดยอาศัย
ช่องทางจัดจำหน่ายที่มีการเตรียมการมาอย่างดี สถานการณ์
ด ังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐ  
ความมั่นคง และสุขอนามัยของประชาชน นอกจากนี้ การค้าบุหรี่

2562 (https://bit.ly/3x0fn0i) และมกราคม 2563 
(https://bit.ly/3sniPOK)  
4 เอกสารเหล่านี้เปิดให้ดาวน์โหลดเฉพาะผู้ที่มีบัญชีใช้งานของ WCO 
เท่านั้น 
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และผลิตภัณฑ์ยาสูบปลอมเป็นอีกปัญหาของศุลกากรหลาย
ประเทศอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ บุหรี่ปลอมมักถูกสำแดงว่า
เป็นบุหรี่ที่ถูกกฎหมาย ณ ด่านศุลกากรขาเข้า เพื่อสามารถ
วางจำหน่ายในตลาดได้อย่างถูกต้องและในหลายกรณีมี  
การชำระภาษีที่ครบถ้วนด้วยเพราะมีความคุ้มทุนมากกว่า
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อลักลอบค้า 

WCO ได้ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและองค์กร
ในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมดำเนินโครงการประสานการปฏิบัติการ
ของศุลกากรประเทศสมาชิกร่วมกันในระดับโลกเป็นคร้ังแรก
ในปี 2556 ภายใต้การปฏิบัติการ Gryphon ซึ่งมีประเทศ
สมาชิกเข้าร่วม 93 ราย โดย RILO ทั้งใน 6 ภูมิภาคได้ช่วย
ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี ่ยน
ข้อมูลในระดับภูมิภาค  

ในการดำเนินโครงการดังกล่าว เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการ
ในขั้นตอนการควบคุมและตรวจปล่อยสินค้าทุกขั้นตอนทั้งใน
ร้านค้าปลอดอากร เขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บน และ
ยานพาหนะ เป็นต้น และเมื่อสิ้นสุดโครงการ มีการตรวจยึด
บุหรี่ 593 ตัน ยาสูบชนิดมีควัน (smoking tobacco) 77 ตัน 

ยาสูบดิบ (raw tobacco) 31 ตัน เป็นต้น โดยมี 
การจับกุมผู ้กระทำความผิด 100 ราย และมี  

การสืบสวนสอบสวน
อย ่ างต ่อเน ื ่ องเพื่ อ
ทลายเครือข่าย ทั ้งนี้ 
ส ิ นค ้ าผ ิ ดกฎหมาย
จำนวนมากถูกขนส่งมา

ในต ู ้คอนเทนเนอร ์ก ับเรือ 
รถไฟ และรถบรรทุก ในขณะที ่ส ่วนน้อยถูกตรวจพบใน

รถยนต์ส่วนบุคคล สัมภาระผู้โดยสารทางอากาศ และพัสดุ
ไปรษณีย์ โดยมีวิธีการซุกซ่อนที่ซับซ้อน เช่น 

5.2.1 สินค้าถูกอำพรางโดยปะปนกับสินค้าอื่น ๆ เช่น 
ปุ๋ย เครื่องแก้ว สิ่งทอ ถ่านไม้ หม้อแปลงไฟฟ้า อาหาร ท่อนไม้ 
หรือแม้กระทั่งบุหรี่ที่ถูกกฎหมายในบางกรณี โดยสินค้าที่ใช้
อำพรางนี้มักมีมูลค่าต่ำเพื่อลดต้นทุนของผู้ลักลอบ 

5.2.2 ผู้ลักลอบใช้ประโยชน์จากเขตประกอบการเสรี 
(free trade zone) ด้วยการนำสินค้าที่มาถึงเขตดังกล่าวมา
บรรจุหีบห่อใหม่ในตู้คอนเทนเนอร์อื่นเพื่ออำพรางร่องรอย
ของสินค้า ก่อนเคลื่อนย้ายออกไปโดยสำแดงเท็จหรือปะปน
ไปกับสินค้ามูลค่าต่ำอ่ืน ๆ เช่น สิ่งทอ 

5.2.3 การใช้หมายเลขประจำตู้คอนเทนเนอร์ของตู้อ่ืน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของตู้คอนเทนเนอร์ของผู้ประกอบการที่มี
ชื่อเสียงเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ต้องสงสัย 

5 .3 การตรวจสอบหล ังการตรวจปล ่อยส ินค้า  
(post-clearance audit: PCA) PCA เป ็นการตรวจสอบ
ผู้ประกอบการทั้งจากสัญญาซื้อขาย บัญชีทางการเงินและที่
ไม่ใช่ทางการเงิน คลังสินค้า และสินทรัพย์อื่น ๆ โดยเป็นวิธีที่
มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับการควบคุมทางศุลกากรในหลายแงมุ่ม 
ทั้งในการบังคับใช้ความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาของ
องค์การการค้าโลก (WTO Valuation Agreement) และ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงทางศุลกากรตั้งแต่เริ ่มต้นจน
สิ้นสุด (risk management cycle) โดยประเมินการปฏิบัติ
ตามกฎหมายในภาพรวมของผู ้ประกอบการ นอกจากนี้  
การทำ PCA ยังเป็นโอกาสสำหรับศุลกากรและผู้ประกอบการ
ในการสร้างความร่วมมือเพื ่อยกระดับการปฏิบ ัต ิตาม
กฎหมายด้วย ในการนี ้ WCO ได้จ ัดทำ PCA Guidelines Credit: DNA 
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เพื ่อเป ็นแนวทางสำหรับประเทศสมาชิกในการดำเนิน 
การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยสินค้า5  

แม้ WCO จะดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น
โครงการที่ครอบคลุมสินค้าหรือประเด็นที่ต่างกัน แต่ทุก
โครงการล้วนมีความเกี ่ยวเนื ่องกัน กล่าวคือ ในทุก
โครงการจำ เป ็ นต ้ องม ี การใช ้ ข ้ อม ู ลข ่ าวกรอง  
การประสานงานของ RILO หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน

ระบบ CENN เพื่อประสานความร่วมมือและวางแผนใน
การเข้าปฏิบ ัติการตรวจยึดสินค้าผิดกฎหมายต่าง ๆ  
ที ่ขนส่งมากับตู ้คอนเทนเนอร์หรือวิธีการขนส่งอื ่น ๆ  
ทั้งยาเสพติด สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาไซเตส  
สารทำลายสิ่งแวดล้อม สินค้าปลอมแปลง หรือสินค้าที่หนีภาษี 
เป็นต้น เพื่อให้ศุลกากรปฏิบัติภารกิจทั้งด้านการจัดเก็บภาษี 
ความมั่นคง และการปกป้องสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก 
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สหรฐัอเมริกาคมุเข้มการนำเข้าสินคา้ที่ละเมดิกฎหมายแรงงาน 

 ศุลกากรสหรัฐอเมริกา (CBP) และองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้
กฎหมายแรงงานกับสินค้านำเข้าที่พบว่ามีการใช้แรงงานบังคับ (forced labor) หรือแรงงานเด็ก (child labor)  

 CBP บังคับใช้มาตรฐาน 188 ประการในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor 
Organization Convention) ซึ่งบัญญัติตัวบ่งชี้การใช้แรงงานบังคับ 11 ประการ ในการสืบสวนสอบสวนผู้ประกอบการ โดยมี
หลักการสำคัญ คือ การสืบสวนสอบสวนต้องการเพียงหลักฐานที่สมเหตุสมผลเพื ่อออกคำสั ่งห้ามนำเข้าสินค้าจาก
ผู้ประกอบการรายนั้นหรือทั้งห่วงโซ่อุปทานนั้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา CBP และ FDA ได้ออกคำสั่งลักษณะดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น
ทุกปีโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีแนวโน้มว่า รัฐบาลของประธานาธิบดี Joe Biden จะยังคงนโยบายดังกล่าวไว้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมประมง โดยล่าสุด ทางการสหรัฐฯ ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรือลากอวนในไตห้วัน
ในบัญชีต้องห้ามเมื่อเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา 

 ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ ได้ออกข้อยกเว้นสำหรับกรณีที่มีความต้องการใช้สินค้าอย่างเร่งด่วน แต่ในปี 2559 ได้มี
การยกเลิกข้อยกเว้นนั้น ทำให้ถุงมือยางไม่สามารถนำเข้าได้แม้เป็นที่ต้องการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) 

 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ถูกออกคำสั่งห้ามนำเข้า นอกจากจะไม่สามารถส่งสินค้ามายังสหรัฐฯ ได้แล้ว ยังอาจถูก CBP 
ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาด้วย โดย CBP มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนทุกขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทาน แม้ในปัจจุบัน
จะมุ่งเน้นไปยังผู้ให้บริการขนส่งทางเรือเป็นหลัก แต่มีแนวโน้มว่า โรงงานแปรรูปจะเป็นเป้าหมายถัดไป 

 อนึ่ง สหภาพยุโรป (EU) กำลังอยู่ในขั้นตอนการออกกฎหมายกำหนดความรับผิดของผู้ประกอบการสำหรับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลในห่วงโซ่อุปทานของตนด้วย จึงอาจเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่ง
ร่วมกับสหรัฐฯ ให้ผู้ประกอบการดำเนินการตรวจสอบ (due diligence) ห่วงโซ่อุปทานของตน 

อ้างอิง 
SeafoodSource. FDA, CBP stepping up enforcement of labor rules on imports. https://www.seafoodsource.com/news/supply-

trade/import-expert-expects-us-customs-fda-to-step-up-forced-labor-
enforcement?ck_subscriber_id=638813816&utm_source=convertkit&utm_medium=email&utm_campaign=CTS%20Wee
kly%20Border%20Management%20Brief%2003%2F26%2F21%20-%205551422 . Accessed 29 March 2021. 
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สหราชอาณาจักรและไทยเตรียมความพรอ้มสำหรับความตกลงการค้าเสรี 

 ในการประชุมทางไกลระหว่างผู้แทนฝ่ายสหราชอาณาจักรและไทยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา 
ทั้งสองฝ่ายแสดงเจตจำนงจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมด้านความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ (Joint Trade 
Committee on Commerce and Economic Cooperation) โดยมีกำหนดลงนามระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์
ของทั้งสองฝ่ายในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ซึ่งจะทำให้ไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ลงนามความตกลงทางการค้า
กับสหราชอาณาจักรภายหลังจากการถอนสมาชิกภาพออกจากสหภาพยุโรป (EU) 

 การจัดตั้งคณะกรรมาธิการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศใน
ภาคเกษตรกรรม อาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยี และการให้บริการทางการเงิน โดยจะปฏิบัติงานควบคู่กับ
สภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (Thai-UK Business Leadership Council) ซ่ึงเป็นตัวแทนภาคเอกชน 

 ในปี 2563 การค้าระหว่างไทย-สหราชอาณาจักรมีมูลค่า 1.548 แสนล้านบาท โดยมูลค่าการส่งออกของไทย
อยู่ที่ 3.087 พันล้านบาท และมูลค่าการนำเข้าจากสหราชอาณาจักร 1.788 พันล้านบาท โดยสินค้าส่งออกหลัก 
ได้แก่ เนื้อไก่แปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางสำหรับรถจักรยานยนต์และอะไหล่ รถยนต์และอุปกรณ์เสริม แผงวงจร อัญมณี
และเครื่องประดับ ส่วนสินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เครื่องจักรและส่วนประกอบ แผงวงจร เคมีภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ 
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่องดื่ม 

 ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้อภิปรายเกี่ยวกับความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) โดยสหราชอาณาจักรแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกับอีก 11 ประเทศ (แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น 
นิวซีแลนด์ บรูไน เปรู มาเลเซีย เม็กซิโก เวียดนาม สิงคโปร์ และออสเตรเลีย) ในขณะที่ไทยกำลังศึกษาผลดีและ
ผลเสียในการเข้าเป็นภาคี 

 
อ้างอิง 
The Nation Thailand. Thailand and UK advance towards free trade agreement. 

https://www.nationthailand.com/news/30404033?ck_subscriber_id=638813816&utm_source=convertkit&utm_medium=email&utm_campaign=C
TS+Weekly+Border+Management+Brief+03%2F26%2F21%20-%205551422 . Accessed 29 March 2021. 
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เบลเยียมตรวจยึดโคเคน 27 ตัน ตั้งแตต่้นปี 2564 พบผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารมีส่วนร่วม 

 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เบลเยียมรายงานการตรวจยึดโคเคนจำนวน 27 ตัน มูลค่า 1.382 ล้านยูโร 
(ประมาณ 5.141 หมื่นล้านบาท) ณ ท่าเรือ Antwerp ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเป็นผลจากการสืบสวน
สอบสวน Sky EEC ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารแบบเข้ารหัสที่องค์กรอาชญากรรมหลายองค์กรใช้บริการ 

 ในการตรวจยึดโคเคนนี้ มีการปฏิบัติการครั้งใหญ่ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ภายหลังจากที่ตำรวจได้
ถอดรหัสข้อความ 500 ข้อความ ที่ส่งผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เชิงพาณิชย์ของ Sky EEC ซึ่งเป็นผู้ประกอบการใน
แคนาดา โดยการสืบสวนสอบสวนในครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 2 ปี อนึ่ง นอกจากโคเคน เจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจยึด
อาวุธ เงินสด 1.2 ล้านยูโร (ประมาณ 44.7 ล้านบาท) และเครื่องแบบตำรวจด้วย 

 ในส่วนของประธานบริษัท Sky EEC นั้น ได้ถูกดำเนินการทางกฎหมายในสหรัฐอเมริกาในเดือนมีนาคม 2564 
เนื่องจากต้องสงสัยว่า ได้ช่วยเหลือองค์กรอาชญากรรมในการกระทำความผิดและปกปิดการสื่อสารในสหรัฐอเมริกา 
ในการนี้ เว็บไซต์ skyecc.com และ skyglobal.com ได้ถูกปิดตัวลงแล้ว 

 สำหรับในยุโรป องค์กรตำรวจยุโรป (Europol) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และ
ฝรั่งเศสได้ปฏิบัติการร่วมกันและได้ดำเนินคดีกับบุคคล 5 รายในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งต้องสงสัยว่า 
ได้ขายโทรศัพท์เข้ารหัสให้แก่ผู้ลักลอบ 

 โทรศัพท์ของ Sky Global มีระบบข้อความ กล้องถ่ายรูป ไมโครโฟน และระบบ GPS ที่ถูกดัดแปลง
เพื่อให้ไม่สามารถติดตามโทรศัพท์ได้และต้องมีหมายเลขถอดรหัสเพื่อเข้าใช้งานโทรศัพท์  โดยคาดว่า มีผู ้ใช้
โทรศัพท์ของ Sky Global อย่างน้อย 70,000 เครื่อง อนึ่ง Sky มีสถานประกอบกิจการในเนเธอร์แลนด์ แต่มี
เซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในฝรั่งเศส ในการนี้ เจ้าหน้าฝรั่งเศสสามารถแทรกซึมเข้าไปในเครือข่ายและถอดรหั สได้สำเร็จซึ่ง
นำไปสู่การจับกุมกว่า 800 ครั้ง  

 
อ้างอิง 
Vincent Coste. Belgique : 27 tonnes de cocaine saisies grâce à une enquête sur un réseau de communications cryptées. 

https://fr.euronews.com/2021/04/05/belgique-27-tonnes-de-cocaine-saisies-grace-a-une-enquete-sur-un-reseau-de-
communications- . Accessed 7 April 2021. 
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ศุลกากรฝรั่งเศสสกดักั้นขยะละเมดิอนสุัญญาบาเซล 53 ตัน ก่อนลักลอบขนส่งมาไทย 

 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ศุลกากรฝรั่งเศสแถลงผลการตรวจยึดขยะหลายประเภทจำนวน 53 ตัน ที่อยู่
ในขั้นตอนการส่งออกมายังประเทศไทย โดยเป็นขยะท่ีไม่ได้ปฏิบัติตามพิธีการในอนุสัญญาบาเซล 

 การตรวจยึดในครั้งนี ้เป็นผลมาจากการตรวจสอบใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี ่ยวข้องของเจ้าหน้าที่
ศุลกากรด่าน Lesquin กล่าวคือ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้รับใบขนสินค้าที่สำแดงสินค้าเป็นเศษอะลูมิเนียม 
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตรวจพบความไม่สอดคล้องหลายประการในเอกสารที่ยื่น จึงดำเนินการเปิดตรวจตู้คอนเทนเนอร์
และตรวจพบขยะหลายชนิดปะปนกันซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนพลาสติก สายไฟที่เปลือกหุ้มหลุดลอก และชิ้นส่ วน
สายเคเบิลซึ่งเป็นขยะที่เกิดจากกระบวนการบด โดยการส่งออกขยะเหล่านี้มายังประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีอนุสัญญาบาเซล 
ต้องปฏิบัติพิธีการขอความยินยอมล่วงหน้า (prior-informed consent: PIC) ทั้งในประเทศที่ส่งออก ผ่านแดน 
และนำเข้า ในการนี้ เนื่องจากผู้ส่งออกไม่ได้ปฏิบัติพิธีการ PIC การส่งออกจึงถูกระงับ และผู้ประกอบการต้องนำ
ขยะส่งไปกำจัดในโรงงานที่ได้รับอนุญาตต่อไป 

 ในปัจจุบัน การลักลอบขนส่งและกำจัดขยะพลาสติกได้กลายเป็นปัญหาในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อจีนจำกัดการนำเข้าขยะพลาสติก ขยะพลาสติกจากยุโรปจำนวนมากได้ถูกลักลอบนำเข้ามายังประเทศเกิดใหม่
ในเอเชียเพื่อนำมากำจัดด้วยวิธีที่ผิดกฎหมาย ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) 
ฉบับเดือนมีนาคม 2564 ที่ https://bit.ly/3wQF7vQ 

 
อ้างอิง 
France Customs.. 53 tonnes de déchets stoppées avant leur exportation illégale vers la Thaïlande. 

https://www.douane.gouv.fr/actualites/53-tonnes-de-dechets-stoppees-avant-leur-exportation-illegale-vers-la-thailande . 
Accessed 7 April 2021. 
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สิงคโปร์ให้สัตยาบัน Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)  
เป็นประเทศแรกในบรรดาประเทศที่ลงนาม 

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 สิงคโปร์ ได้ให้สัตยาบันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) เป็นประเทศแรกในบรรดา 15 ประเทศที่ลงนาม
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ภายหลังจากการเจรจาเกือบ 8 ปี 

 RCEP เป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีมูลค่าการค้ามากที่สุดในโลกระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 
และประเทศภาคีความตกลงการค้าเสรีกับอาเซียนอีก 5 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ โดยทั้ง 15 ประเทศ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ราวร้อยละ 30 ของ GDP โลก 

 การให้สัตยาบันของสิงคโปร์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพันธกรณีระหว่างประเทศใน
การส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้า โดย RCEP จะช่วยส่งเสริม FTA ของสิงคโปร์
และความเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางเศรษฐกิจของภูมิภาค กล่าวคือ ผู้ประกอบการจะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร
ราวร้อยละ 92 โดยเฉลี่ย และสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าที่ลดความซับซ้อนลง 

 ทั้งนี้ RCEP จะมีผลใช้บังคับ 60 วันหลังจากประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ และประเทศภาคีความตกลง
การค้าเสรีกับอาเซียนอีก 3 ประเทศ ให้สัตยาบัน โดยคาดว่า จะมีผลใช้บังคับภายในวันที่ 1 มกราคม 2565 

อ้างอิง 
Davina Tham. Singapore ratifies RCEP trade deal, becomes first country to do so. 

https://www.channelnewsasia.com/news/business/singapore-ratifies-rcep-trade-agreement-first-country-asean-14588416 . 
Accessed 20 April 2021. 
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IBM พบการจารกรรมข้อมูลในห่วงโซ่อุปทานวัคซีน Covid-19 ทั่วโลก 

 Security Intelligence สำนักข่าวด้านความมั่นคงของ IBM รายงานการจารกรรมข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของผู้ประกอบการในห่วงโซ่โลจิสติกส์ในยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ 
แอฟริกา และเอเชีย 

 การจารกรรมข้อมูลดังกล่าวกระทำในรูปแบบ Spear phishing หรือการส่งอีเมล์ไปยังบุคคลเฉพาะกลุ่ม
ภายหลังจากได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาเป็นอย่างดีโดยแสร้งเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ (trusted sender) เพื่อกระจาย
ไวรัสหรือ malware หรือหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อส่งข้อมูลหรือเงิน ในการนี้ เป้าหมายเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือ
บุคคลในระดับผู้จัดการในภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการขนส่ง ภาคสาธารณสุข และภาคเทคโนโลยี
สารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์  

 อนึ่ง ผู้จารกรรมข้อมูลประสงค์ได้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
 1. ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการเจรจาการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. ตารางการจัดจำหน่ายและการขนส่งวัคซีน 
 3. การควบคุมการส่งออกและมาตรการภาครัฐในการอำนวยความสะดวก 
 4. การเก็บรวบรวมและการทำสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการปฏิบัติพิธีการก่อนสินค้ามาถึง 
 5. ความตกลงทางการค้าต่าง ๆ กฎระเบียบด้านการตรวจคนเข้าเมืองของลูกเรือ ความมั่นคงปลอดภัย
ของสินค้า และการเปิดตรวจ 
 6. ข้อกำหนดทางเทคนิคเก่ียวกับการจัดเก็บสินค้าและการรักษาอุณภูมิของวัคซีน 

 การจารกรรมข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้เกิดความขัดข้องในห่วงโซ่อุปทานของวัคซีนหรื ออาจส่งผลกระทบ
ต่อการรักษาอุณหภูมิของวัคซีนซึ่งทำให้วัคซีนเสื่อมประสิทธิภาพ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดของไฟล์ HTML 
และ Domains ที่เก่ียวข้องกับอีเมล์ของผู้จารกรรมได้ที่อ้างอิงท้ายข่าวนี้ 
  
อ้างอิง 
Melissa Frydrych and Claire Zaboeva. An Update: The COVID-19 Vaccine’s Global Cold Chain Continues to Be a Target. 

https://securityintelligence.com/posts/covid-19-vaccine-global-cold-chain-
security/?ck_subscriber_id=638813816&utm_source=convertkit&utm_medium=email&utm_campaign=CTS+Weekly+Bor
der+Management+Brief+04%2F16%2F21%20-%205677868. Accessed 20 April 2021. 
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ทางรถไฟเชื่อมจีน-ลาวกบัโอกาสทางการค้าในเอเชียและยุโรป 

 ทางรถไฟความเร็วสูงสายใหม่กว่า 400 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างมณฑลยูนนานของจีนและภาคเหนือ
ของลาวพร้อมให้บริการภายในเดือนธันวาคม 2564 นี้ หลังจากใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี  

 ทางรถไฟสายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ ่งของโครงการเส้นทางสายไหมแห่งใหม่ (Belt and Road 
Initiative) ของจีน โดยเชื่อมโยงมณฑลยูนนานที่ไม่มีทางออกทะเลเข้ากับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ผ่านลาวซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลเช่นกัน (landlocked country) ในการนี้ จีนคาดว่า ทางรถไฟจะ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของยูนนาน ในขณะที่ลาวจะได้จะได้ก้าวข้ามอุปสรรคทางการค้าทางทะเลและก้าวขึ้น
เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการขนส่งทางบกในภูมิภาค (land-linked country) เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านที่มี
ทางออกทะเลรวมถึงไทย ในการนี้ ธนาคารโลก (World Bank) คาดว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยดึงดูดนักลงทุน
เข้าสู่ลาวมากยิ่งขึ้น โดยปริมาณสินค้าที่ใช้เส้นทางใหม่นี้อาจมีถึง 3.9 ล้านตั น/ปี ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) 
และหากลาวดำเนินการปฏิรูประบบโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้า ผู้ประกอบการอาจเลือก
ขนส่งผ่านเส้นทางรถไฟสายใหม่นี้จากแต่เดิมที่ขนส่งทางทะเลหรือทางอากาศ โดยค่าขนส่งจะลดลงราวร้อยละ 40-50 
ระหว่างกรุงเวียงจันทน์และคุนหมิง และร้อยละ 32 ระหว่างคุนหมิงและท่าเรือแหลมฉบัง 

 นอกจากนี้ ทางรถไฟสายดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทางรถไฟระหว่างเอเชีย -ยุโรปตาม
ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยเครือข่ายทางรถไฟสายเอเชีย (International Agreement on the Trans-
Asian Railway Network) ระหว่างประเทศในเอเชียและยุโรป 18 ประเทศซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2552  

ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดี จีนจะขยายทางรถไฟเชื่อมโยงไปถึงสิงคโปร์โดย
ผ่านไทยและมาเลเซียต่อไป 

อ้างอิง 
Zhao Ruinan. China-Laos rail link on track to boost trade, tourism. China Daily.  

http://global.chinadaily.com.cn/a/202104/20/WS607e196ca31024ad0bab6909_6.html?ck_subscriber_id=638813816&utm_sour
ce=convertkit&utm_medium=email&utm_campaign=CTS+Weekly+Border+Management+Brief+04%2F23%2F21%20-%205720
974 . Accessed 26 April 2021. 

Zsombor Peter. Laos Braces for Promise, Peril of China’s High-Speed Railway. VOA News. https://www.voanews.com/east-asia-
pacific/laos-braces-promise-peril-chinas-high-speed-railway . Accessed 26 April 2021. 
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การประชุมเรื่อง Bio-Circular-Green Economy Policy 
นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวนันท์นภัส สินจนานุรักษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศลุกากร) 

เข ้าร ่วมการประชุมทางไกลในหัวข ้อ Bio-Circular-Green (BCG) Economy Policy เม ื ่อว ันที่  25 มีนาคม 2564 ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ผู้แทนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และผู้แทนจากสหภาพยุโรป (EU) เพื่ออภิปรายหารือเกี่ยวกับมาตรการการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
ของทั้งฝ่ายไทยและ EU โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างผลิตภัณฑ์ที่คงทน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแซม หรือพัฒนาต่อได้ รวมถึง
การรีไซเคิลและการจำกัดการใช้พลาสติกประเภทที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 
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การสมัมนาออนไลนส์มาคม Anglo-Thai Society (ATS) 

ฯพณฯ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
เป็นประธานในการสัมมนาออนไลน์สมาคม Anglo-Thai 
Society (ATS) ใ น ห ั ว ข ้ อ  “ Future in Retrospect: 
Thailand and the UK Strategic Partnership 
Projection for the Post COVID-9 Through the Lens 
of the Thai Ambassador” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 
โดยนางสาวนันท์นภัส สินจนานุรักษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา 
(ฝ ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ 

เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) ประจำสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์  
เข้าร่วมการอภิปรายหารือความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรภายหลังจากการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สิ้นสุดลงด้วย  

การประชุมออนไลน์เพื่อให้คำปรึกษาแก่ภาคเอกชนของฝรั่งเศส 

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และข้าราชการประจำสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุง บรัสเซลส์ 
เข้าร่วมการประชุมออนไลน์เพื่อให้คำปรึกษาแก่ภาคเอกชนของฝรั่งเศสตามคำเชิญของสำนักงานส่งเสริมการค้า  
ในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส เมื ่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  
ในการนี้ Laboratoriz ซึ่งเป็นผู้ประกอบการชาวฝรั่งเศสได้
ขอคำปรึกษาเพื่อทราบกระบวนการจัดส่งสินค้าตัวอย่างข้าว
ตามพิธีการศุลกากรที่ถูกต้อง ภายหลังจากจัดส่งตัวอย่างข้าว
ผ่านระบบไปรษณีย์เร่งด่วนและไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
เพ ื ่ อการตรวจสอบพ ั นธ ุ กรรมข ้ าวและต ิ ดค ้ างอยู่   
ณ ที่ทำการศุลกากร 
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การประชุม  
US-ASEAN Business Council 

ฯพณฯ นายมนัสวดี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต  
ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นประธานในการประชุมโต๊ะ
กลมทาง ไกลก ั บ  US-ASEAN Business Council  
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีนายนิติ วิทยาเต็ม  
อัคร ราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และข้าราชการประจำ
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์  
ได้เข ้าร ่วมการประชุมดังกล่าวเพื ่อให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับประเด็นด้านศุลกากรของประเทศไทยด้วย 

การประชุมโต๊ะกลมทางไกลกับผู้บริหารระดับสูงและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ FedEx  

ฯพณฯ นายมน ั สวดี  ศร ี โสดาพล เอกอ ั ครราชทู ต  
ณ กร ุงวอช ิงต ัน ดี .ซี . พร ้อมด ้วยนายน ิติ  ว ิทยาเต็ม  
อัครราชทูต  (ฝ่ายศุลกากร) และข้าราชการประจำสำนักงาน
ที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการประชุม
โต ๊ะกลมทางไกลก ับผ ู ้บร ิหารระด ับส ูงและเจ ้าหน้าที่  
ฝ่ายกฎหมายของ FedEx ประจำสาขากรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  
เม ื ่ อว ันที่  1 เมษายน 2564 พร ้อมร ับทราบแผนการ
ดำเน ินงานของ FedEx สำหร ับการให ้บร ิ การขนส่ ง 
หลายรูปแบบ (Multimodal Transport) เพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎระเบียบของประเทศไทย 
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เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ คนใหม่ 

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) นำข้าราชการประจำ
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะ 
ฯพณฯ นายเสข วรรณเมธี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 เนื่องในโอกาส
เข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้า 
คณะผ ู ้ แทนไทยประจำสหภาพย ุ โรป (EU) พร ้ อมหารื อ 
ข้อราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรกับเอกอัครราชทูตฯ 
และหัวหน้าหน่วยงานราชการภายใต้สถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ณ ทำเนียบ
เอกอัครราชทูตด้วย  



Credit: Totaljobs 
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