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❖ สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน
ในจดหมายข่าวฉบับที่แล้ว (เมษายน 2564) สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
ได้นำเสนอภาพรวมและความคืบหน้าของโครงการด้านการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย
(Enforcement and Compliance) ขององค์การศุลกากรโลก (WCO) 5 โครงการไปแล้ว ได้แก่ โครงการ
ด้านยาเสพติด สิ่งแวดล้อม ข้อมูลข่าวกรอง ทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดเก็บภาษี เพื่อให้ท่านผู้อ่าน
ทราบถึ งบทบาทของศุ ลกากรที่ เปลี ่ ยนไปในบริบทความมั ่ นคงในปั จจุ บั นและความพยายามของ
ประชาคมศุลกากรโลกในการปราบปรามการกระทำความผิดในระดับโลกด้วยการบังคับใช้ทั้งกฎหมาย
ศุลกากรและกฎหมายของหน่วยงานรัฐอื่น
ในจดหมายข่าวฉบับนี้ สำนักงานฯ ขอนำเสนอโครงการอีก 5 โครงการที่เหลือ ได้แก่
1. โครงการการปฏิบัติการด้านศุลกากรในการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจยึด (Customs
Operational Practices for Enforcement and Seizures: COPES)
2. โครงการด้านความมั่นคง (Security Programme)
3. โครงการด้านมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage Programme)
4. โครงการด้ านการฟอกเงิ นและการสนั บสนุ นทางการเงิ นแก่ ผ ู ้ ก่ อการร้ าย (Money
Laundering and Terrorist Financing)
5. โครงการด้านอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Crime)
อนึ่ง โครงการเหล่านี้ไม่ได้แยกออกเป็นเอกเทศอย่างสิ้นเชิงจากโครงการ 5 โครงการแรก
เพราะอาชญากรรมข้ามชาติ เหล่านี้ม ั กมีส่ วนเกี่ ยวข้ องกันและมีผลกระทบในวงกว้ างทั่ วโลก
การป้ องกั น และปราบปรามที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภาพต้ องอาศั ย การแลกเปลี ่ ย นข้ อมู ล ข่ า วกรอง
การประสานงานของสำนักงานประสานงานข้อมูลข่าวกรองระดับภูมิภาค (RILO) รวมทั้งการตรวจยึด
และรวบรวมหลักฐานที่ถูกต้องเพื่ อยกระดับมาตรการป้ องกันและปราบปรามของศุลกากรใน
ระบบยุติธรรม (judicial system) ต่อไป
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โครงการด้านการบังคับใช้และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ขององค์การศ ุลกากรโลก (ต่อจากฉบับที่แล้ว)
6. โครงการการปฏิบัติการด้านศุลกากรในการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจยึด
(Customs Operational Practices for Enforcement and Seizures: COPES)
จุ ด เริ ่ ม ต้ น ของ COPES มาจากความประสงค์ ข อง
ประเทศสมาชิ ก WCO ในการพั ฒ นามาตรฐาน
การรวบรวมหลั ก ฐานเพื ่ อ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและ
ภัยความมั่น คงอื ่น ๆ ที่ บริเ วณพรมแดน ในการนี้
ประเทศสมาชิกและสำนักเลขาธิการ WCO ได้ร่วมกัน
จัดทำคู่มือการปฏิบัติการด้านศุลกากรในการบังคับใช้
กฎหมายและการตรวจยึด (Compendium of Customs
1

Operational Practices for Enforcement and Seizures)1
ซึ ่ งคณะมนตรี ความร่ วมมื อทางศุ ลกากร (Customs
Co-operation Council) มีมติเห็นชอบในปี 2556
คู่มือดัง กล่า วได้ รั บ การปรับ ปรุ ง อย่า งต่ อเนื ่ อง เช่น
มี ก ารเพิ ่ ม เนื ้ อ หาว่ า ด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
การรวบรวมหลักฐานและกระบวนการสืบสวนสอบสวน

เปิดให้ดาวน์โหลดเฉพาะสมาชิกเท่านัน้
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ต ล อ ด จ น ห ล ั ก ส ู ต ร แ ล ะ ข ้ อ เ ส น อ แ น ะ ส ำ ห รั บ
การฝึ ก อบรมด้ า นการรวบรวมหลั ก ฐานเพื ่ อ ให้ เ กิ ด
การบู ร ณาการในการใช้ บ ั ง คั บ กฎหมาย รวมถึ ง
มีการทดลองดำเนิน โครงการในประเทศสมาชิก เพื่ อ
สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการ
รวบรวมหลักฐานและตรวจยึดในการเพิ่มความรัดกุมใน
การบังคับใช้กฎหมายที่พรมแดน
สืบเนื่องจากความสำเร็จและประโยชน์ในทางปฏิบัติ
สำหรั บ ศุ ล กากรทั ่ ว โลก WCO ได้ ย กระดั บ COPES
ให้ เ ป็ น หนึ ่ ง ในโครงการหลั ก ด้ า นการบั ง คั บ ใช้ แ ละ
การปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมุ่งเน้นไปยังการรวบรวม
หลักฐานและการตรวจยึดเพื่อป้องกันและปราบปราม
องค์ ก รอาชญากรรมและภั ย ความมั ่ น คงที ่ พ รมแดน
ตามมติที่ 1540 ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
(Resolution 1540 of the UN Security Council)2
และมติปุนตา คานา ของ WCO (Punta Cana Resolution)3
โครงการ COPES มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามของศุลกากรในระบบยุติธรรม
(judicial system) โ ด ย ส ร ้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสำคั ญ ของกระบวนการรวบรวมหลั ก ฐานและ
การตรวจยึ ด ในการดำเนิ น คดี ต ามกฎหมายอย่ า งมี
2 เป็นมติที่ออกในปี

2547 โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกระงับการให้การสนับสนุน
ทุกรูปแบบแก่ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (non-State actors) ที่พยายามพัฒนา หามาไว้
ในครอบครอง ผลิต แปรรูป ขนส่ง ขนย้าย หรือใช้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ
และอาวุธเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก่อการร้าย ในการนี้ มติกำหนดให้
ประเทศสมาชิกทุกประเทศออกและใช้บังคับกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน
การสะสมหรือขนส่งอาวุธเหล่านี้ไปยังตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐสำหรับใช้ในการก่อการร้าย
(https://www.un.org/disarmament/wmd/sc1540/)

Credit: WCO

ประสิทธิภาพเพื่อให้ศาลสามารถพิจารณาคดีและตัดสิน
โทษทางอาญาได้ ใ นที ่ ส ุ ด กล่ า วคื อ ศุ ล กากรเป็ น
หน่ว ยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกั น และ
ปราบปรามการกระทำความผิ ด ตั ้ ง แต่ จ ุ ด เริ ่ ม ต้ น ใน
กระบวนการยุ ต ิ ธ รรม โดยหลั ก ฐานและของกลาง
ที่ ศ ุ ล กากรตรวจยึ ด เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ สำหรั บ ศาล
3

เป็นมติทอี่ อกในปี 2558 มีเนือ้ หาเกีย่ วกับบทบาทของศุลกากรในบริบทความมัน่ คง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นทั่วโลก เช่น การใช้ขอ้ มูลผูโ้ ดยสาร (API/PNR)
มาตรการปราบปรามการผลิตและลักลอบขนส่งอาวุธปืน ส่วนประกอบ และกระสุน รวมถึง
การยกระดับบทบาทของศุลกากรในการปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น
(http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2015/december/wc
o-issues-the-punta-cana-resolution.aspx)
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ในการพิจารณาคดี และคำพิพากษาลงโทษนี้ นอกจาก
จะมีผลเป็นการลงโทษผู้กระทำความผิดแล้ว ยังยับยั้ง
ไม่ ใ ห้ ผ ู ้ อ ื ่ น กระทำความผิ ด ในลั ก ษณะเดี ย วกั น
(dissuasion) รวมทั้งเป็นการคุ้มครองผู้ประกอบการที่
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และป้ องกันความผิด
ในลักษณะเดียวกันด้วยการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เพื่อเป็นการรวบรวม
หลักฐานและการตรวจยึดที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้
ศุลกากรบรรลุภารกิจทั้งในการจัดเก็บภาษี และการปกป้อง
สังคมและเศรษฐกิจ
ดังนั้น เพื่อให้บ รรลุว ัตถุป ระสงค์ดังกล่าว โครงการ
COPES ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกัน (preventive
measures) และการลงโทษ (application of penalties)
โดยเสนอแนะแนวปฏิบัติทางวิชาชีพสำหรับเจ้าหน้าที่
ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ที่พรมแดนในการทำความเข้าใจ

เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายบุคคล สินค้า และเงินตราในเชิงลึก
พร้อมจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้
ความรู ้ ใ นการรวบรวมหลั ก ฐานและการสื บ สวน
สอบสวนให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด ทั้งในการบริหาร
จั ด การของกลาง การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของกลาง และ
การตรวจสอบย้อนกลับตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
และกฎหมายภายในประเทศสมาชิก
โครงการ COPES มี บทบาทสำคั ญในการสนั บสนุ น
การดำเนินโครงการอื่น ๆ ของ WCO ในด้านการบังคับใช้
และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ
ควบคุ มการค้ าสิ นค้ าที ่ม ี ความสำคั ญเชิ งยุ ทธศาสตร์
(Strategic Trade Control Enforcement (STCE)
Programme) โครงการควบคุมตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์
(Container Control Programme) โครงการ AIRCOP
และโครงการ INAMA4

Credit: WCO

4

INAMA เป็นภาษาของชนเผ่า Bemba ในประเทศแซมเบีย แปลว่า สัตว์ป่า
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7. โครงการด้านความมั่นคง (Security Programme)
การก่อการร้าย การสะสมอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
การลักลอบค้าอาวุธขนาดเล็กและวัตถุระเบิด และการนำ
สินค้าที่ใช้ได้สองทาง (dual use goods) ไปใช้ในทางที่ผิด
ล้วนเป็นภัยร้ายแรงต่อทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม
ในการนี้ ศุลกากรได้กลายเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่มี
บทบาทในการบรรเทาภั ยดั งกล่ าวด้ วยการควบคุ ม
การเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านพรมแดนตามที่ประชาคมโลก
เห็นชอบตามมติที่ 1540 ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ (Resolution 1540 of the UN Security
Council)5 และคำแถลงของที่ประชุมระหว่างประเทศ
ระดั บสู งอื ่ น ๆ อาทิ G76 และ G207 ที ่ ให้ การรับรอง
โครงการด้านความมั่นคงของ WCO

ในการนี้ WCO ได้จัดตั้งโครงการด้านความมั่น คงซึ่ง
ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
7.1 โครงการควบคุมผู้โดยสาร (Passenger Controls)
มี ว ั ตถุ ประสงค์ เพื ่ อเสริ มสร้ างขี ดความสามารถของ
ศุลกากรในการสกัดกั้นการเดินทางของผู้ก่อการร้าย
และผู้ให้การสนับสนุนโดยใช้ข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า
(Advance Passenger Information: API) และระบบ
บันทึกชื่อผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR)
ในการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและการระบุ เ ป้ า หมาย
ในการนี้ WTO ได้จัดทำ Advance Passenger Information
(API) Guidelines ร่ ว มกั บ สมาคมขนส่ ง ทางอากาศ
ระหว่ า งประเทศ (IATA) และพั ฒ นา Global Travel

ภายหลังภัยก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 ใน
สหรั ฐอเมริ กา (เหตุ การณ์ 9/11) WCO ได้ ออก SAFE
Framework of Standards (FoS) to Secure and
Facilitate Global Trade ใ น ป ี 2 5 4 8 เ พ ื ่ อ เ ป็ น
เครื ่ อ งมื อ สำหรั บ ศุ ล กากรประเทศสมาชิ ก ใช้ ใ น
ปราบปรามการก่อการร้ายโดยไม่ล ะเลยการอำนวย
ความสะดวกทางการค้าและการจัดเก็บภาษี พร้อมเน้น
ย้ำบทบาทของศุลกากรในบริบทความมั่นคงอีกครั้งใน
มติปุนตา คานา (Punta Cana Resolution) ในปี 25588
5

ดูเชิงอรรถที่ 2
6 มีสมาชิกประกอบด้วยสหภาพยุโรป (EU) แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี
ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา (https://ec.europa.eu/info/foodfarming-fisheries/farming/international-cooperation/internationalorganisations/g7_en)

Credit: Thales
Credit: Saudi Airlines Bookings

7

มีสมาชิกประกอบด้วย EU และอีก 19 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล
แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี เม็กซิโก รัสเซีย
แอฟริกาใต้ ซาอุดอี าระเบีย เกาหลีใต้ ตุรกี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
(https://www.g20.org/about-the-g20.html)
8 ดูเชิงอรรถที่ 3
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Assessment System (GTAS) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับ
บริหารจัดการข้อมูล API/PNR
7.2 โครงการ Global Shield เป็ นโครงการควบคุ ม
การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนหรือสารเคมีที่ผู้ก่อการร้ายมักใช้
ทำระเบิดแสวงเครื่อง (improvised explosive device: IED)
ระหว่ าง WCO องค์ กรตำรวจสากล (INTERPOL) และ
สำนั ก งานว่ า ด้ ว ยยาเสพติ ด และอาชญากรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (UNODC) โดยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
ศุลกากร ตำรวจ และภาคเอกชน และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ใน
การตรวจหาและจัดการชิ้นส่วนหรือสารเคมีเหล่านั้น
7.3 โครงการด้ านการควบคุ มการค้ าสิ นค้ าที ่ มี
ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Trade Control
Enforcement (STCE) Programme) เป็นโครงการที่มุ่ งเน้น
การสกัดกั้นการลักลอบค้าอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

Credit: Armament Research Services (ARES)

9

ประชาขนทัว่ ไปสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-

Credit: Wikipedia

และของใด ๆ ที่ใช้กับอาวุธเหล่านั้นทั้งในการนำเข้า/ส่งออก
การผ่านแดน และการถ่ายลำ โดย WCO จัดให้มีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ในรูปแบบต่าง ๆ และจัดทำ STCE Implementation
Guide9 เพื ่ อเป็ นแนวปฏิ บ ั ต ิ สำหรั บประเทศสมาชิ กใน
การจัดทำ ปรับปรุงแก้ไข และบังคับใช้กฎหมาย/กฎระเบียบ
เกี่ยวกับ STCE
7.4 โครงการด้านการค้าอาวุธที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
(Small Arms and Light Weapons (SALW) Project)
SALW มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงและการเสียชีวิต
ของประชาชนทั ่ วโลกอย่ างต่ อเนื ่ อง ด้ วยเหตุ น ี ้ WCO
จึ งดำเนิ นโครงการ SALW เพื ่ อตรวจหาและป้ องกั น
การลักลอบค้าอาวุธประเภทนี้ เช่น การวิเคราะห์และการให้
คำแนะนำในการร่างกฎหมายภายในประเทศ การฝึกอบรม
และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การประสานงานใน
การปฏิบัติการและความร่วมมือต่าง ๆ โดยยึดกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เช่น สนธิสัญญาองค์การสหประชาชาติว่าด้วย
การค้าอาวุธ (UN Arms Trade Treaty) และพิธีสารว่าด้วยอาวุธปืน
compliance/instruments-and-tools/guidelines/wco-strategic-tradecontrol-enforcement-implementation-guide.aspx
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(Firearms Protocol) พร้อมปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ
7.5 โครงการควบคุมด้านการสนับสนุนทางการเงิน
INTERPOL และสำนักงานกิจการด้านการปลดอาวุ ธแห่ ง แก่การก่อการร้าย (Terrorist Financing) ผู้ก่อการร้าย
องค์การสหประชาชาติ (UNODA)
อาศัยระบบการเงินระหว่างประเทศในการหาแหล่งเงินทุน
สำหรับการปฏิบัติการก่อการร้าย ด้วยเหตุนี้ การตรวจหา
Credit: Fandom
การให้การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวจึงเป็นกุญแจสำคัญ
ในการสกัดกั้นการก่อการร้าย และข้อมูลที่ได้ยังช่วยให้
เจ้ าหน้ าที ่ ทราบถึ งโครงสร้ างและเครื อข่ ายขององค์ กร
อาชญากรรมด้วย ในการนี้ WCO ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ
องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่น UN, Financial Action
Task Force (FATF), Egmont Group และ Office of Foreign
Asset Control
7.6 โครงการริ เ ริ ่ ม ด้ า นความมั ่ น คงที ่ พ รมแดน
(Border Security Initiative) เป็นโครงการส่งเสริม
ขีดความสามารถและความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับ
ทั้ง 5 โครงการข้างต้น เพื่ออำนวยความสะดวกประเทศ
สมาชิกในการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ทั้งมาตรฐาน
แนวปฏิ บ ั ต ิ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั ้ ง การเข้ า
ปฏิบัติการ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคง
อย่างเป็นบูรณาการ
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8. โครงการด้านมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage Programme)
การปล้นสมบัติทางวัฒนธรรมเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ
ที ่ เป็ นภั ยต่ อมรดกทางวั ฒนธรรมของประเทศ และมี
หลั กฐานที ่ แสดงถึ งความเชื ่ อมโยงอย่ างชั ดเจนกั บ
การหนีภาษี การฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน
แก่ ผ ู ้ ก ่ อการร้ ายในช่ วงระยะเวลาหลายปี ท ี ่ ผ ่ านมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีความขัดแย้งหรือการปะทะ
ได้ ตกเป็ นเหยื ่อของการปล้ นสมบั ต ิ ทางวัฒนธรรมซึ่ง
ถูกส่งออกไปทั่วโลก ในสถานการณ์ดังกล่าว การควบคุม
ตรวจสอบพรมแดนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งใน
การสกั ดกั ้ นสมบั ต ิ ทางวั ฒนธรรมที่
ถูกปล้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ศุลกากร
มีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการปราบปราม
การส่ งออกสมบั ต ิ ทางวั ฒนธรรมที่
ไม่ได้รับอนุญาต

1. สภาการพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ร ะหว่ า งชาติ (ICOM)
จั ด ทำบั ญชี มรดกทางวั ฒนธรรมที ่ ม ี ความเสี ่ ยงสู งต่ อ
การถูกโจรกรรมและลักลอบค้า11
2. INTERPOL จัดทำฐานข้อมูลของสมบัติทางวัฒนธรรม
ที่ถูกโจรกรรม
3. องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่ ง สหประชาชาติ (UNESCO) จั ด ทำฐานข้ อ มู ล
กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิก12
นอกจากนี ้ UNESCO ยั ง ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ WCO จั ด ทำ
UNESCO-WCO Model Export Certificate
ซึ ่ ง เป็ น แบบฟอร์ ม ใบอนุ ญ าตส่ ง ออก
สำหรั บ วั ต ถุ ท างวั ฒ นธรรมโดยเฉพาะ
แทนแบบฟอร์มส่งออกสำหรับสินค้าทั่วไป
เพื่อให้การระบุและติดตามวัตถุทางวัฒนธรรม
ทำได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่เป็นภาระเพิ่มเติมที่
มากเกินไปสำหรับทั้งผู้ส่งออกและเจ้าหน้าที่
ศุลกากร13

เพื่อเป็นการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม
WCO ได้สร้างความร่วมมือกับองค์การ
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยน
Credit: esvector
และจัดทำฐานข้อมูลโดยมี ส ำนัก งาน
ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศุลกากรประสบความท้าทาย
ประสานงานข้อมูลข่าวกรองระดับภูมิภาคของ WCO ในการตรวจปล่อยสินค้าประเภทนี้เพราะมีเวลาและข้อมูลที่จำกัด
(RILO) เป็นผู้ประสานงานกับประเทศสมาชิก10 เช่น

10

อ่านเพิ่มเติมได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนเมษายน 2564
(http://brussels.customs.go.th/data_files/4af26e3f511e12f5d0d8dbfdd10
5ba02.pdf)
11 สามารถใช้บริการฐานข้อมูลได้ที่
http://icom.museum/en/resources/red-lists/

12 สามารถใช้บริการฐานข้อมูลได้ที่ http://www.unesco.org/culture/natlaws/
13 อ่านเพิ่มเติมได้ทจ
ี่ ดหมายข่าวศุลกการ (CPMU news) ฉบับเดือนตุลาคม 2559

(http://brussels.customs.go.th/data_files/161028203021598274173.pdf)
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กล่ าวคื อ กระบวนการตรวจสอบยื นยั น (verification
process) ถึงที่มาของวัตถุต้องสงสัยใช้ระยะเวลาที่นานมาก
และไม่อาจกระทำได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยเหตุนี้
จึงมีความจำเป็นต้องสร้างเครื่องมือที่ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร
เข้าถึงข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญในระยะเวลาอันรวดเร็วเพื่ อ
สามารถตัดสินใจดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ในการนี้ WCO
ได้สร้าง platform สำหรับโครงการด้านมรดกทางวัฒนธรรม
โดยเฉพาะไว้ใน CENcomm14 เรียกว่า ARCHEO ซึ่งเปิดให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการคัดเลือก
Credit: WCO
ส่ งข้ อมู ลแบบเวลาจริ ง (real-time) ที ่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
การปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร โดย ARCHEO มี
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลการจับกุมและตรวจยึดใน
สำนักงาน RILO ในยุโรปตะวันตก (RILO WE) และ WCO CEN และการเข้าร่วมใน ARCHEO
เป็นผู้บริหารจัดการ
4. การกระชั บ ความร่ว มมื อ ทั ้ง ในระดั บประเทศ
ระดั บ ภู ม ิ ภ าค และระดั บ ระหว่ า งประเทศ ระหว่ า ง
ประการสุ ดท้ าย คณะมนตรี ความร่ วมมื อทางศุ ลกากร
ศุลกากรและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(WCO) ได้ออกมติว่าด้วยบทบาทของศุลกากรในการป้องกัน
5. การส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่าน RILO
การลั กลอบค้ าวั ตถุ ทางวั ฒนธรรม (Resolution on the
6. การพัฒนาเครื่องมือและจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีด
Role of Customs in Preventing Illicit Trafficking of
ความสามารถ
Cultural Objects) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 โดยกำหนด
มาตรการที่เป็นรูปธรรมในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ Credit: WCO
ของศุ ลกากรในการปราบปรามการลั กลอบค้ าวั ตถุ ทาง
วัฒนธรรม ดังนี้
1. การวิเคราะห์เพื่อหาและอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
และทางเทคนิค
2. การใช้ UNESCO-WCO Model Export Certificate
หรือปรับปรุงใบอนุญาตส่งออกที่ใช้อยู่
14

อ่านเพิ่มเติมได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนเมษายน 2564
(http://brussels.customs.go.th/data_files/4af26e3f511e12f5d0d8dbfdd105ba02.pdf)
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Credit: Europol

7. การรณรงค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงภัยของการลักลอบค้าสมบัติทางวัฒนธรรม
และผลกระทบต่อมรดกของมวลมนุษยชาติ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 WCO ได้รายงาน
ผลการดำเนินโครงการภายใต้การปฏิบัติการ Pandora V
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีศุลกากร
และตำรวจจาก 31 ประเทศเข้าร่วม โดยมีศูนย์ประสานงาน
ระหว่ าง Europol, INTERPOL และ WCO ที ่ ทำงานทุ กวั น
ตลอด 24 ชั ่ วโมง ในการนี ้ มี การควบคุ มตรวจสอบ
หลายหมื ่ นครั ้ ง ณ ท่ าอากาศยาน ท่ าเรื อ ด่ านพรมแดน
สถานที่จัดการประมูล พิพิธภัณฑ์ และเคหะสถานส่วนบุคคล
โดยมีการตรวจยึดสินค้าทางวัฒนธรรมกว่า 56,400 ชิ้น และ
การจับกุมผู้กระทำความผิดจำนวน 67 ราย

Credit: Europol
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9. โครงการด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(Money Laundering and Terrorist Financing)
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (transnational criminal
organization: TCO) มี รายได้ มหาศาลจากการกระทำ
ความผิดและจำเป็นต้องปกปิดที่มาของเงินเหล่านี้จาก
เจ้าหน้าที่เพื่อเคลื่อนย้ายหรือใช้ในประโยชน์ของตนหรือ
เพื่อกระทำความผิดอื่น ๆ ต่อไปซึ่งมักมีความเกี่ยวข้องกับ
อำนาจหน้าที่ของศุลกากร เช่น การค้ายาเสพติด อาวุธ
สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มนุษย์ หรืออาชญากรรม
ทางสิ ่ งแวดล้ อม เป็ นต้ น ในปั จจุ บ ั น ความก้ าวหน้ า
ในระบบธนาคารและการเงิ น ระหว่ า งประเทศและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้เปิดโอกาสให้ TCO เคลื่อนย้าย
และฟอกเงินตราที่ผิดกฎหมายได้หลากหลายวิธี
เนื ่ อ งจากการเคลื ่ อ นย้ า ยเงิ น ตราที ่ ผ ิ ด กฎหมาย
มักเกิดขึ้นระหว่างการข้ามพรมแดน ศุลกากรซึ่งเป็น
หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที ่ก ำกั บ ดูแ ลพรมแดนจึ ง มี บทบาทที่
สำคัญในการปราบปรามการฟอกเงิน ในการนี้ WCO
จึงได้จัดตั้งโครงการด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายในปี 2561 โดยใช้ความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านศุลกากรในการสนับสนุนประเทศ
สมาชิกในภารกิจดังกล่าว ทั้งการรณรงค์ การฝึกอบรม
การพัฒนาเครื่องมือและ platform สำหรับแลกเปลี่ยน

ข้อมูล การจัดทำแนวปฏิ บัติที่ดีที่สุด (best practices)15
การจั ดเก็ บและรวบรวมข้ อมู ลในฐานข้ อมู ล FinCRIME
On-line Library ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ CENcomm
ในปี 2544 คณะมนตรี ความร่ วมมื อทางศุ ลกากรออก
ข้อเสนอแนะว่าด้วยความจำเป็นในการยกระดับและส่งเสริม
บทบาทของศุ ลกากรในการปราบปรามการฟอกเงิ นและ
การตรวจยึ ดเงิ นตราที ่ ได้ จากการกระทำความผิ ด 16
โดยข้อเสนอแนะดังกล่าวได้รับการปรับปรุงในระยะเวลา
ต่ อมาในปี 2548 ให้ สอดคล้ องกั บมติ ของคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council) และ

Credit: Association of Certified Financial Crime
Specialists

15 ดาวน์โหลด International Best Practices: Detecting and Preventing the Illicit

16 Recommendation of the Customs Co-operation Council on the need to

Cross-Border Transportation of Cash and Bearer Negotiable Instruments ได้ที่
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcementand-compliance/activities-and-programmes/money-laundering/best-practicessrix-2010.pdf?db=web

develop and strengthen the role of Customs administrations in tackling money
laundering and recovering the proceeds of crime
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Financial Action Task Force (FATF)17 เพื่อให้ ครอบคลุ ม
ประเด็นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในการนี้
ที่ประชุมคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรเสนอแนะให้
ประเทศสมาชิกกำหนดให้การปราบปรามการฟอกเงินและ
การยึดเงินตราที่ได้จากการกระทำความผิดเป็นภารกิจที่
สำคัญของศุลกากรในฐานะส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ใน
การปราบปรามการค้ายาเสพติด การสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย และอาชญากรรมร้ายแรงที่เกี่ยวข้อง
ประเทศสมาชิกอาจพิจารณาใช้เทคนิคในการตรวจหาที่
เหมาะสม เช่ น เครื ่ องเอกซเรย์ และเทคนิ คการควบคุ ม
การตรวจสอบสินค้าเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับ
การฟอกเงินโดยอาศัยธุรกรรมทางการค้า เช่น (over-invoicing)
เพื่อลักลอบส่งออกเงินตราที่ได้จากการกระทำความผิดโดย
นำยอดเงินส่วนเกินมาปกปิดเงินที่จะฟอกเพื่อให้มีหลักฐาน
ว่าเป็นเงินที่มาจากการค้า

เช่น โครงการ TENTACLE เป็นโครงการระยะยาวที่
เริ่มต้นในปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
จากสหรัฐ อเมริกาเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถและ
สนับสนุนการเข้าปฏิบัติการในแอฟริกา เอเชีย/แปซิฟิก
ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง และละติน อเมริ กา
ในปีเริ่มต้นโครงการในเอเชีย/แปซิฟิกมีการตรวจยึดเงินตรา
อัญมณี และโลหะมีค่ารวมมูลค่ า 6 ล้านดอลลาร์สหรั ฐ
(ประมาณ 186 ล้านบาท) และมีผู้ถูกจับกุม 15 ราย

17

19

เนื่องจากความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการปราบปรามการฟอกเงิน
ซึ่งแพร่ระบาดไปทั่วโลก WCO ได้กระชับความร่วมมือ
กับองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่น FATF, INTERPOL
และ Egmont Group for Financial Intelligence Units19
เพื่อตรวจหาและสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายเงินตราที่ผิดกฎหมาย
ในการดำเนิ น โครงการด้ า นนี ้ WCO ได้ จ ั ด ฝึ ก อบรม ณ พรมแดนซึ ่ งเป็ นวิ ธ ีท ี ่ ม ีประสิทธิภาพที ่ ส ุ ดในการตัด
เจ้าหน้าที่ในหน่วยข่าวกรองทางการเงินและตำรวจใน ท่อน้ำเลี้ยงขององค์กรอาชญากรรมและการก่อการร้าย
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
สนับสนุนการเข้าปฏิบัติการตรวจยึดเงินตราที่ลักลอบ
ขนย้ า ยในปริ ม าณมาก (bulk currency smuggling)
อัญมณี โลหะมีค่า และการปราบปรามการฟอกเงิน
ผ่านธุรกรรมทางการค้า (trade-based money laundering)18
FATF เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีภารกิจเฝ้าระวังการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีสมาชิก 39 ประเทศ
(https://www.fatf-gafi.org/about/)
18 อ่านเพิ่มเติมได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนธันวาคม 2562
(http://brussels.customs.go.th/data_files/a9a1805cc585364e304175886d71e676.pdf)

เป็นเครือข่ายของหน่วยข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence
Unit: FIU) ของประเทศต่าง ๆ ทีเ่ ริม่ ต้นจากการประชุมที่ Egmont Palace ณ
กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยสำหรับประเทศไทยมีสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้แทน
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10. โครงการด้านอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Crime)
ในปัจจุบัน ศุลกากรทั่วโลกต่างตกอยู่ภายใต้แรงกดดันใน
การตรวจปล่อยสินค้าและอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร
โดยไม่ละเลยภารกิจในการปกป้องสังคมจากภัยที่มากับ
การค้าที่ผิดกฎหมาย ในการปฏิบัติภารกิจทั้งสองประการนี้
ศุลกากรได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศความเร็ วสู ง
ที ่ มี ความซั บซ้ อนและเชื ่ อมโยงกั บระบบอื ่ น ๆ มาใช้ งาน
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้ได้
ถู กอาชญากรนำมาใช้ แสวงหาผลประโยชน์ เช่ นกั น
โดยอาชญากรใช้เทคโนโลยี ด ั งกล่าวอำพรางตั วตนใน
การกระทำความผิดต่าง ๆ

อิ เล็ กทรอนิ กส์ ข ึ ้ น (Electronic Crime Expert Group: ECEG)
ในปี 2544 ซึ่งคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร (WCO
Council) ให้การรับรองในปี 2545 โดย ECEG มีภารกิจที่
สำคัญ ดังนี้
1. ปกป้องระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสมาชิก
โดยติดตามความคืบหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันและ
ที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกใน
การเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบของตนจากการจู่โจม
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการนำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด
รวมทั้งช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการพัฒนาระบบข่าวกรอง
และการสืบหาผู้กระทำความผิด เช่น วิธีและกระบวนการ
อาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ คือ การกระทำความผิดโดยใช้
ในการระบุเป้าหมายและการจัดทำประวัติ การตรวจสอบ
อุปกรณ์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบและเครือข่าย
ย้อนหลัง การรวบรวมหลักฐาน เป็นต้น
คอมพิวเตอร์ โดยในปัจจุบันพบว่า อาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. แจ้งเตือนให้ประเทศสมาชิกทราบล่วงหน้าถึงช่องโหว่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ในการนี้ ศุลกากรจำเป็นต้องมี
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่หรือที่อาจถูกอาชญากรใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมในการปราบปรามการกระทำความผิดใน
แสวงหาผลประโยชน์ เช่น การกระทำความผิดเกี่ยวกับ
โลกไซเบอร์ ท ี ่ ม ี ความซั บซ้ อนและนำมาซึ ่ งความท้ าทาย
การพาณิ ชย์ อ ิ เล็ กทรอนิ กส์ การจารกรรม
หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบหาและ
ข้อมูลอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (identity
สกัดกั้นการกระทำความผิด
fraud) การยักย้ายถ่ายเทข้อมูล
ด้วยความสำคัญของสถานการณ์
3. สกัดกั้นการกระทำความผิด
ดังกล่าว ที่ประชุมคณะทำงานด้าน
ด้วยการจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับ
อาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 3
การป้ องกั นการกระทำความผิ ด
(3rd Cybercrime Working Group)
รวมถึงมาตรการเชิงรุกและมาตรการ
Credit: Centre for Strategic and Contemporary Research
เมื ่ อปี 2543 ได้ เสนอแนะให้ จ ั ดตั้ง
ตอบโต้ เ พื ่ อ ลดความเสี ่ ย งและ
คณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อทำการศึกษาประเด็นดังกล่าว ผลกระทบโดยคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น
ด้วยเหตุนี้ จึงมีการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรม
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ปี ที่ 6 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภำคม 2564
3.1 เครื่องมือและเทคนิคใหม่ หรือที่ได้รับการปรับปรุง
สำหรับการใช้บังคับกฎหมาย
3.2 วิ ธ ี การใหม่ ห รื อ ที ่ ได้ ร ั บ การปรั บ รุ งสำหรั บ
การรวบรวมและแสดงหลักฐาน
3.3 มาตรการตอบโต้ เฉพาะเจาะจงที ่ ผ ู ้ เกี ่ ยวข้ องใน
ประเทศสมาชิ กสามารถพั ฒนาเพื ่ อลดความเสี ่ ยงและ
ผลกระทบได้ เช่น การเข้ารหัส (encryption) เทคโนโลยี
คุ้มครองกุญแจสาธารณะ (PKI key protection)20

4. ติดตามความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยี
บางประเภท เช่น ความมั่นคง การเข้ารหัส ข้อมูลชีวภาพ
(biometrics) แบนด์วิดท์ (bandwidth)21 เป็นต้น
5. ให้คำแนะนำและเสนอแนะทางเลือกในการฝึกอบรม
และพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศสมาชิก

สรุป
โครงการด้านการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายของ WCO ทั้ง 10 โครงการ ได้จัดทำเครื่องมือ ข้อเสนอแนะ
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงจัดฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถ ประสานงานและเข้าร่วมการปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนภารกิจในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
และอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน โครงการเหล่านี้นอกจากมีความเกี่ยวข้องระหว่ างกันแล้ว ยังมี
ความสอดคล้องกับการดำเนินโครงการด้านอื่น ๆ ของ WCO ทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Organizational
Development Package) การจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ (Revenue Package) และการแข่งขัน
ทางการค้าที่เป็น ธรรม (Economic Competitiveness Package) เพื่อช่ว ยให้ศุล กากรประเทศสมาชิกบรรลุ
ภารกิจหลักในทุกด้านอย่างสมบูรณ์

20

เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในปัจจุบัน
ซึ่งเทคโนโลยีดงั กล่าวประกอบด้วยกุญแจ 2 ดอก คือ กุญแจส่วนตัว (Private Key) และ
กุญแจสาธารณะ (Public Key) (https://www.nrca.go.th/content/02-2.html)

21

เป็นอัตราการส่งข้อมูลผ่านตัวกลางไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยตัวกลางนั้นจะ
เป็นสายทองแดง สายใยแก้วนำแสง หรือวัสดุอื่น ๆ ซึ่งมีผลให้อัตราการส่งข้อมูล
ไปยังสถานที่หนึ่งแตกต่างกัน (https://www.pi-tech.biz/)
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ปี ที่ 6 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภำคม 2564
อ้างอิง
โครงการการปฏิบัติการด้านศุลกากรในการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจยึด (Customs Operational Practices for
Enforcement and Seizures: COPES)
WCO. Customs Operational Practices for Enforcement and Seizures (COPES).
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-andprogrammes/copes.aspx . Accessed 30 April 2021.
WCO. WCO Issues the Punta Cana Resolution.
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2015/december/wco-issues-the-punta-canaresolution.aspx . Accessed 30 April 2021.
United Nations. UN Security Council Resolution 1540 (2004) . https://www.un.org/disarmament/wmd/sc1540/ .
Accessed 30 April 2021.
โครงการด้านความมั่นคง (Security Programme)
WCO. Passengers Controls. http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-andprogrammes/security-programme/passenger-controls.aspx . Accessed 4 May 2021.
WCO. Improvised Explosive Devices (IEDs) Programme Global Shield. Accessed 4 May 2021.
WCO. Strategic Trade Control Enforcement (STCE) Programme.
http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/securityprogramme/stce-project.aspx . Accessed 5 May 2021.
WCO. Small Arms and Light Weapons (SALW) Project. http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-andcompliance/activities-and-programmes/security-programme/small-arms-and-light-weaponsproject.aspx . Accessed 5 May 2021.
WCO. Terrorist Financing. http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-andprogrammes/security-programme/terrorist-financing.aspx . Accessed 5 May 2021.
WCO. Border Security Initiative. http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activitiesand-programmes/security-programme/border-security-initiative.aspx . Accessed 5 May 2021.
G20. About the G20. https://www.g20.org/about-the-g20.html . Accessed 4 May 2021.
European Commission. G7. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/internationalcooperation/international-organisations/g7_en . Accessed 4 May 2021.
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ปี ที่ 6 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภำคม 2564
โครงการด้านมรดกทางวัฒนธรรม
WCO. ARCHEO: Connect to Preserve. http://www.wcoomd.org//media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-andprogrammes/cultural-heritage/archeo_brochure_en.pdf?db=web . Accessed 10 May 2021.
WCO Resolution on the Role of Customs in Preventing Illicit Trafficking of Cultural Objects. Brussels, July 2016.
WCO. Over 56,400 cultural goods seized and 67 arrests made in action involving 31 countries.
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2021/may/over-56-400-cultural-goods-seized-and-67arrests-made-in-action-involving-31-countries.aspx
โครงการด้ า นการฟอกเงิ น และการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ย (Money Laundering and Terrorist
Financing)
WCO. Money Laundering and Terrorist Financing. http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-andcompliance/activities-and-programmes/money-laundering-and-terrorist-financing.aspx . Accessed 11
May 2021.
Recommendation of the Customs Co-operation Council on the need to develop and strengthen the role of
Customs administrations in tackling money laundering and recovering the proceeds of crime (25 June
2005).
FATF. Who we are. https://www.fatf-gafi.org/about/ . Accessed 11 May 2021.
Egmont Group for Financial Intelligence Units. https://egmontgroup.org/ . Accessed 11 May 2021.
โครงการด้านอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Crime)
WCO. Electronic Crime. http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-andprogrammes/electronic-crime.aspx . Accessed 12 May 2021.
WCO. Electronic Crime Expert Group (ECEG). http://www.wcoomd.org/en/wco-workingbodies/enforcement_and_compliance/electronic_crime_expert_group.aspx . Accessed 12 May 2021.
ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ. เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure : PKI).
https://www.nrca.go.th/content/02-2.html . เข้าถึง 12 พฤษภาคม 2564.
P.CCTV Network Engineering Co., Ltd. Bandwidth คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร. https://www.pi-tech.biz/. เข้าถึง 12
พฤษภาคม 2564.
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กฎระเบียบและระบบจัดเก็บ VAT ใหม่ของ EU เริ่มใช้บังคับ 1 กรกฎาคม 2564
สหภาพยุโรป (EU) พร้อมใช้บังคับกฎระเบียบและระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ใหม่ ตั้งแต่
1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมการแข่งขัน
ทางการค้าที่เป็นธรรม ดังนี้
1. ผู้ประกอบการสามารถสำแดงและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าและบริการในทุกประเทศสมาชิก
โดยเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ VAT One-Stop Shop (OSS) เพียงระบบเดียวในประเทศของตนแทนการลงทะเบียน
ในแต่ละประเทศสมาชิกที่มีการซื้อขายดังเช่นที่ผ่านมา โดยคาดว่า OSS จะช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการใน
การปฏิบัติตามกฎหมายถึงร้อยละ 95
2. สำหรับ ผู้ขายที่นำเข้าสินค้าจากนอก EU นั้น สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Import One-Stop
Shop (IOSS) เพียงระบบเดียวเพื่อดำเนินการจัดเก็บ สำแดง และชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ โ ดยตรงแทนการจั ด เก็ บ จากผู้ บ ริ โ ภคเมื่ อ จั ด ส่ ง สิ น ค้ า ในการนี้ IOSS จะช่ ว ยอำนวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการและคุ้มครองผู้บริโภคจากค่าใช้จ่ายแอบแฝง
3. สิน ค้าจากนอก EU ที่มีมู ลค่าไม่เกิน 22 ยูโ ร จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอีกต่อไป เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าให้กับผู้ประกอบการใน EU ที่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มและตกอยู่ใน
สถานะที่เสียเปรียบเมื่อผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากนอก EU โดยไม่ต้องเสียภาษี
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3311wZA
อ้างอิง
European Commission. New future-proof VAT rules- e-commerce made easy. https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/newfuture-proof-vat-rules-e-commerce-made-easy_en . Accessed 29 April 2021.
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EU ออกกฎหมายสำแดงเงินตราฉบับใหม่ มีผลใช้บังคับ 3 มิถุนายน 2564
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป Regulation (EU) 2018/1672 ซึ่งเป็นกฎหมายการควบคุมการเคลื่อนย้าย
เงินตราฉบับใหม่ของ EU จะมีผลบังคับใช้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ดังนี้
1. นิยามของ “เงินสด” มีความหมายที่กว้างขึ้นโดยครอบคลุมสิ่งมีค่าดังต่อไปนี้
1.1 ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ รวมถึงสกุลเงินที่ไม่ได้นำมาใช้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนแล้ว แต่ยังคงสามารถแลก
เป็นเงินตราสกุลอื่นได้ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารกลาง
1.2 ตราสารเปลี่ยนมือ เช่น เช็ค เช็คเดินทาง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาณัติ
1.3 เหรียญทองคำซึง่ มีปริมาณทองคำอย่างน้อยร้อยละ 90
1.4 ทองคำแท่ง ทองคำธรรมชาติ (gold nuggets) และทองคำก้อน (gold clump) ซึ่งมีปริมาณทองคำอย่างน้อยร้อยละ 99.5
โดยหากสิ่งของดังกล่าวข้างต้นชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 ยูโร (หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น)
ต้องสำแดงเมื่อเดินทางเข้าหรือออกจาก EU
2. ศุลกากรอาจขอให้ผู้รับ ผู้ส่ง หรือตัวแทนของทั้งสองฝ่ายยื่นใบสำแดงเงินสดภายใน 30 วัน ในกรณีที่ตรวจพบเงินสด
ตั้งแต่ 10,000 ยูโร ที่ส่งมาทางไปรษณีย์ ระวางเรือ หรือของเร่งด่วน (unaccompanied cash)
3. ศุลกากรมีอำนาจเข้าควบคุมตรวจสอบในกรณีที่เงินสดมีมูลค่าไม่ถึง 10,000 ยูโร หากต้องสงสัยว่ามีความเชื่อมโยง
กับการกระทำความผิด
4. หากนำเงินสดติดตัวในฐานะเงินของบริษัท ต้องระบุชื่อของบริษัทในแบบฟอร์ม และหากเดินทางเป็นหมู่คณะ
ข้อจำกัด 10,000 ยูโร บังคับใช้เป็นรายบุคคลรวมถึงผู้เยาว์ โดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้สำแดงแทน
5. ประเทศสมาชิกทุกประเทศใช้แบบฟอร์มสำหรับการสำแดงเงินสดในรูปแบบเดียวกัน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ในภาษาที่ต้องการได้ที่ https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/cash-controls/how-declare_en หรือขอรับ
แบบฟอร์มได้ที่ด่านพรมแดน
6. หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เงินอาจถูกยึด และประเทศสมาชิกสามารถกำหนดบทลงโทษเพิ่มเติมได้ อนึ่ง ประเทศ
สมาชิกบางประเทศมีกฎหมายควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินสดระหว่างประเทศสมาชิกหรือภายในอาณาเขตของตน ผู้เดินทางจึงควร
ศึกษาข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องด้วย
อ้างอิง
European Commission. EU Cash Controls. https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/cash-controls_en . Accessed 19 May 2021.
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EU เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ Union Customs Code (UCC)
เมื่อวัน ที่ 26 เมษายน 2564 คณะกรรมาธิการยุโ รป (European Commission) เปิดเว็บเพจรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกี่ยวกับ Union Customs Code (UCC) จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
UCC เป็นประมวลกฎหมายศุลกากรของ EU โดยการเปิดรับฟังความเห็นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษามุมมองและประสบการณ์ของทั้งผู้ประกอบการว่า กฎระเบียบทางศุลกากรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้
มาจนถึงสิ้นปี 2563 ช่วยให้พิธีการศุลกากรง่ายขึ้นและสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ และ UCC มีความยืดหยุ่น
เพี ย งพอในการรั บ มื อ กั บ ภาวะวิ ก ฤตดั ง เช่ น ในกรณี ข องโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (Covid-19) รวมถึ ง
รูปแบบการประกอบกิจการ (business model) รูปแบบใหม่หรือไม่
ความคิ ดเห็ น ที่ร วบรวมในครั้ง นี้จ ะถู กนำไปใช้ ประกอบรายงานการประเมิ น UCC ต่ อ รัฐ สภายุโ รป
(European Parliament) และคณะมนตรียุโรป (European Council) เพื่อพิจารณาว่า UCC ควรได้รับการแก้ไข
หรือไม่ และอย่างไร
ผู้ป ระกอบการ ประชาชนทั่วไป ศุล กากร ภาคการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ใช้ห รือบังคับใช้
UCC สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://bit.ly/32V7UBM
อ้างอิง
European Commission. Commission public consultation on the Union Customs Code.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-public-consultation-union-customs-code_en . Accessed 29 April 2021.
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EU เปิดหลักสูตรศุลกากรออนไลน์สำหรับประชาชนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เปิดให้บริการ CusTax EU
Learning Portal ซึ่งเป็นเว็บเรียนรู้ทางออนไลน์สำหรับผู้ประกอบอาชีพด้านภาษีและศุลกากรและบุคคลทั่วไปที่ประสงค์
พัฒนาความรู้และทักษะด้านกฎหมายและกฎระเบียบด้านภาษีและศุลกากรของสหภาพยุโรป (EU)
เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ เช่น พิธีการศุลกากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิ ต ภาษีทางอ้อม
การควบคุมตรวจสอบทางศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับภาษี กฎหมายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ในขณะเดียวกัน ผู้เรียนยังสามารถอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เรียนรายอื่นได้ด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานและเข้าใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://bit.ly/3nZMmh6

อ้างอิง
European Commission. New Learning Portal for tax and customs professionals. https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/newlearning-portal-tax-and-customs-professionals_en . Accessed 6 May 2021.
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ท่าเรือสิงคโปร์เตรียมพร้อมปรับปรุงการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การพาณิชย์นาวีและท่าเรือแห่งสิงคโปร์ (Maritime and Port Authority of Singapore: MPA) ลงนามความร่วมมือ
กับผู้ประกอบการ 6 ราย ได้แก่ BW Group, Sembcorp Marine, Eastern Pacific Shipping, Ocean Network Express,
Foundation Det Norske Veritas and BHP เพื่อจัดตั้งกองทุนในการจัดตั้งศูนย์ลดการปล่อยคาร์บอนจากการขนส่งทางทะเล
(maritime decarbonisation) ในสิงคโปร์ โดยผู้ประกอบการแต่ละรายจะมอบเงินสนับสนุน 10 ล้านดอลลาร์ส ิงคโปร์
(ประมาณ 233 ล้านบาท) สำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอน
โครงการในครั้งนี้เป็นผลมาจากการอภิปรายหารือเมื่อปี 2563 ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 30 ราย ทั้งผู้ให้บริการขนส่ง
ผู้ให้บริการท่าเรือ ผู้ประกอบการด้านการประกันภัย การเงิน พลังงาน เครื่องยนต์ อู่เรือ สมาคม ภาควิชาการ และ
หน่วยงานรัฐ เพื่อนำภาคส่วนการขนส่งทางทะเลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการนี้ สิงคโปร์มุ่งสร้าง Tuas Port เพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในปี 2583 (ค.ศ. 2040) ในฐานะท่าเรือ
แห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์อย่างครบวงจร โดยท่าเรือดังกล่าว
ใช้เรือที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้าโดยปราศจากผู้บังคับในการนำทางเรือขนส่ง พร้อมติดตั้งปั้นจั่นอัตโนมัติบริเวณ
ลานท่าเรือและใช้ปั้นจั่นขาสูงชนิดราง (rail-mounted gantry cranes) ที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้าและมีกล้องและ
เซนเซอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ในการควบคุมปั้นจั่นต่าง ๆ จากระยะไกลด้วย
นอกจากนี้ ระบบ Single Window ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของสิงคโปร์จะช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งวางแผน
ล่วงหน้าและปรับความเร็วก่อนเดินทางมาถึงท่าเรือสิงคโปร์ จึงช่วยลดทั้งปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้และปริมาณก๊าซเรือนกระจก
รวมทั้งลดระยะเวลาที่เรือต้องจอดคอยในบริเวณท่าเรือ พร้อมกันนี้ สิงคโปร์ยังให้บริการเติมก๊าซธรรมชาติชนิดเหลว (LNG)
เพื่ออำนวยความสะดวกเรือที่ใช้เชื้อเพลิงชนิดดังกล่าวด้วย โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา การท่าเรือสิงคโปร์ได้
ให้ บริ การเติมเชื ้อเพลิงจากเรือบรรทุ กเชื้ อเพลิ งไปยั งเรือขนส่งตู้ คอนเทนเนอร์ (ship-to-containership bunkering
operation) เป็นครั้งแรกในเอเชีย อันเป็นการปูหนทางสู่ความนิยมในการใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ในอนาคต
ความเคลื่อนไหวของสิงคโปร์ในครั้งนี้ตอบสนองต่อเป้าหมายของสิงคโปร์ในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเล
ในภูมิภาคและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
อ้างอิง
The Straits Times. Maritime Singapore taking steps towards a greener maritime industry.
https://www.straitstimes.com/singapore/environment/maritime-singapore-taking-steps-towards-a-greener-maritimeindustry?ck_subscriber_id=638813816&utm_source=convertkit&utm_medium=email&utm_campaign=CTS+Weekly+Border+M
anagement+Brief+04%2F30%2F21%20-%205765774 . Accessed 6 May 2021.
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ศุลกากรฝรั่งเศสตรวจยึดขยะลักลอบส่งออก 400 ตัน ระลอกใหม่
ไทยและเอเชียเป็นจุดหมายปลายทาง
ในช่วงเดือนเมษายน 2564 สำนักงานศุลกากรฝรั่งเศสในภาคพื้นทวีป (Métropole) และดินแดนโพ้นทะเล (Outre-mer)
ตรวจยึดขยะหลากหลายประเภทที่กำลังถูกลักลอบส่งออกไปยังหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ
ในเอเชียกว่า 400 ตัน โดยทางการฝรั่งเศสได้ออกแถลงการณ์ผลการตรวจยึด ดังนี้
1. ด่านศุลกากร Le Havre ตรวจยึดได้ 250 ตัน ประกอบด้วย
1.1 ขยะพลาสติกที่มีส่วนประกอบของอะลูมิเนียเป็นส่วนใหญ่ ปริมาณ 25,040 กก. ส่งไปยังฮ่องกง
1.2 ขยะโลหะและพลาสติกประเภท Polyamide ปริมาณ 54,200 กก. ส่งไปยังจีน
1.3 ขยะพลาสติก ไม้ โลหะ สายไฟฟ้า ยาง ปริมาณ 49,740 กก. ส่งไปยังไทย
1.4 ขยะพลาสติก ชิ้นส่วนสายไฟฟ้า เศษโลหะ ยาง ปริมาณ 101,060 กก. ส่งไปยังมาเลเซีย
1.5 ขยะอะลูมิเนียม ปริมาณ 22,320 กก. ส่งไปยังจีน
2. ด่านศุลกากร Marseille ตรวจยึดขยะโลหะได้ 2 ครั้ง ปริมาณ 49,320 กก. และ 47,620 กก. ส่งไปยังปากีสถาน
3. ด่านศุลกากร Bordeaux ตรวจยึดขยะอันตรายหลายประเภท ปริมาณ 25,180 กก. ส่งไปยังสเปน
4. ด่านศุลกากร La Réunion ตรวจยึดตู้คอนเทนเนอร์ได้ 1 ตู้ ประกอบด้วยแบตเตอร์รี่ใช้แล้ว 597 ชิ้น (10 ตัน)
ยางรถยนต์ใช้แล้ว 184 ชิ้น โดยสำแดงเป็นเสื้อผ้าใช้แล้วและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
การขนส่งขยะและของเสี ยอันตรายไปยั งประเทศอื่นต้ องปฏิบ ัติ ตามอนุส ัญญาบาเซล (Basel Convention)
ซึ่งห้ามส่งออกไปยังประเทศที่ไม่มีความสามารถในการกำจัดขยะเหล่านี้ด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยสหภาพยุโรป (EU) ได้ออก
Regulation (EC) No 1013/2006 เพื่อบังคับใช้อนุสัญญาบาเซลโดยมีขอบเขตครอบคลุมถึงขยะที่ไม่ใช่ขยะอันตรายด้วย
ในปัจจุบัน การลักลอบขนส่งและกำจัดขยะพลาสติกได้กลายเป็นปัญหาในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจีน
จำกัดการนำเข้าขยะพลาสติก ขยะพลาสติกจากยุโรปจำนวนมากได้ถูกลักลอบนำเข้ามายังประเทศเกิดใหม่ในเอเชียเพื่อนำมา
กำจัดด้วยวิธีที่ผิดกฎหมาย ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนมีนาคม 2564
ที่ https://bit.ly/3wQF7vQ
อ้างอิง
France Customs. Exportations illégales de plus de 400 tonnes de déchets. https://www.douane.gouv.fr/actualites/exportationsillegales-de-plus-de-400-tonnes-de-dechets . Accessed 14 May 2021.
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จาไมกาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ลำดับที่ 128
สถานเอกอัครราชทูตจาไมกา ณ กรุงบรัสเซลส์ ยื่นตราสารภาคยานุวัติเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข)
หรือ Revised Kyoto Convention (RKC) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นภาคีรายล่าสุดลำดับที่ 128 และอนุสัญญาฯ
จะมีผลบังคับใช้กับจาไมกาตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
RKC มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549 (ค.ศ. 2006) โดยได้รับการยอมรับในฐานะพิมพ์เขียวสำหรับพิธีการ
ศุลกากรสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 ด้วยการปฏิรูปพิธีการศุลกากรให้มีความทันสมัย โปร่งใส และสามารถ
คาดการณ์ได้ด้วยมาตรฐานและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ทำให้พิธีการศุลกากรของประเทศภาคีเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
เรียบง่ายขึ้น เช่น เอกสารประกอบการตรวจปล่อยสินค้า สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน ความร่วมมือกับภาคเอกชน เป็นต้น
อนึ่ง ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีเมื่อปี 2558
นอกจากนี้ RKC ยังมีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า
ขององค์การการค้าโลก (WTO Trade Facilitation Agreement) และตอบโจทย์ข้อท้าทายสำหรับศุลกากรในยุคปัจจุบัน
โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) นี้ มาตรฐานและข้อเสนอแนะในการตรวจปล่อย
สินค้าบรรเทาสาธารณภัยในภาคผนวกเฉพาะ J5 (Specific Annex J5) ได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่ง
และตรวจปล่อยสินค้าทางการแพทย์สำหรับใช้ป้องกันและรักษาโรค Covid-19 ด้วย
ในขณะนี้ RKC กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง โดยกรมศุลกากรได้ส่งผู้แทนเข้าประชุมในคณะทำงานเพื่อ
แก้ไขอนุสัญญาฯ ด้วย
อ้างอิง
WCO. Following Jamaica’s accession, the Revised Kyoto Convention now has 128 Contracting Parties.
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2021/may/following-jamaica-accession-the-revised-kyoto-convention-now-has128-contracting-parties.aspx . Accessed 14 May 2021.
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กิจกรรมของสำนักงำน

การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย (เวียนนา)
นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวนันท์นภัส สินจนานุรักษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร)
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยทางไกลร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา เมื่อวันที่
28 เมษายน 2564 โดย ฯพณฯ นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา เป็นประธานในการประชุม ในโอกาสนี้
ผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้หารือข้อราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร รวมถึง
การนำเข้าพัสดุทางไปรษณีย์มายัง EU จากประเทศที่สามด้วย
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