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➢ สาระส าคัญของความตกลงให้ข้อมูล PNR 
ระหว่างอียูกับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย 

➢ ประเด็นปัญหาในความตกลงระหว่างอียูและ
แคนาดา 

➢ ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมอย่างไร 
ในการท าความตกลงแลกเปลี่ยน PNR กับอีย ู

➢ WCO กับหนทางสร้างแนวปฏิบัติส าหรับ 
API/PNR กรณีการขนส่งทางรางและทางเรอื 
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  

     ตามที่ส านักงานฯ ได้น าเสนอสาระส าคัญของกฎหมายอียู เกี่ยวกับ PNR  
แนวปฏิบัติของอียูในการท าความตกลงให้ข้อมูล PNR แก่ประเทศที่สาม รวมทั้งบทบาท
ของศุลกากรในจดหมายข่าวฉบับที่แล้วนั้น 

 ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ส านักงานฯ ขอน าเสนอสาระส าคัญของความตกลงให้
ข้อมูล PNR ของอียูแก่สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย รวมทั้งประเด็นปัญหาในร่าง 
ความตกลงระหว่างอียูและแคนาดาอันส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายต้องเริ่มต้นเปิดการเจรจา 
ร่างความตกลงใหม่อีกครั้ง ตามความเห็นของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (Court of 
Justice of the European Union) 

 ในเดือนพฤษภาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ความตกลงกับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย 
จะสิ้นสุดลง และความเห็นของศาลฯ ในกรณีของแคนาดา จะเป็นบรรทัดฐานที่ส าคัญที่
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) จะใช้ในการเจรจาท าความตกลงให้
ข้อมูล PNR ในอนาคต จึงเป็นที่น่าจับตาว่า ความตกลงฉบับใหม่จะมีสาระส าคัญประการ
ใด  

 พวกเราหวังว่า จดหมายข่าวฉบับนี้ จะเป็นกรณีศึกษาส าหรับกรมศุลกากรและ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเจรจากับอียูเพ่ือ
ท าความตกลงในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ต่อไป  

                                          นิติ วิทยาเตม็ 
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สาระส าคญัของความตกลงระหว่างอียแูละสหรฐัอเมรกิา 

ว่าดว้ยการใชแ้ละการสง่ขอ้มลู PNR 

 
อียูท ำควำมตกลงส่งและใช้ข้อมูล PNR กับ

สหรัฐอเมริกำ (Agreement between the 
United States of America and the 
European Union on the use and 
transfer of passenger name records 
to the United States Department 
of Homeland Security) เ ม่ื อ วั น ที่   
14 ธันวำคม 2554 และมีผลบังคับใช้
วันที่ 1 มิถุนำยน 2555 โดยในสหรัฐ
อมริกำมีกระทรวงควำมม่ันคงภำยใน 
(Department of Homeland 

Security ห รื อ  DHS) เ ป็ น
ผู้ ด ำ เนินกำรไ ม่ ใช่ศุ ลกำกร
ดังเช่นในกรณีของออสเตรเลีย 
ค ว ำ ม ต ก ล ง ดั ง ก ล่ ำ ว มี

สำระส ำคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ขอบเขต ข้อมูล PNR ตามที่นิยาม

ใน  Guidelines of the International Civil 
Aviation Organisation กล่าวคือ เป็นข้อมูล

การเดินทางที่สายการบินหรือตัวแทน
จัดเก็บ เมื่อผู้โดยสารส ารองบัตรโดยสาร

ด้วยตัวเองหรือผู้อ่ืนกระท าแทนให้  และบันทึกลงใน
ระบบส ารองบัตรโดยสาร ระบบควบคุมการเดินทาง 

ขาออก หรือระบบอ่ืน ๆ ที่มีหน้าที่คล้ายคลึ งกัน  
โดยข้อมูล PNR ที่อยู่ภายใต้ความตกลงนี้ ระบุไว้ใน
ภาคผนวกของความตกลง ทั้งนี้ ความตกลงนี้นอกจาก
จะใช้บังคับกับสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินโดยสาร
ระหว่างอียูและสหรัฐฯแล้ว ยังใช้บังคับกับสายการบินที่
จัดตั้งหรือจัดเก็บข้อมูลในอียูและให้บริการเที่ยวบิน
โดยสารที่ไปยังหรือมาจากสหรัฐฯด้วย (มาตรา 2)  
โดยความตกลงไม่ได้ระบุว่า เที่ยวบินดังกล่าวนี้ต้องมี 
ต้นทางหรือจุดหมายปลายทางในอียูหรือไม ่
 2. การให้ข้อมูล ข้อมูล PNR ที่สายการบินให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ DHS ก าหนด และเป็นไป
ตามมีความตกลงนี้ ด้ วย  กล่ าวคือ  หากข้อมูลที่ 
สายการบินให้มีข้อมูลที่ไม่ได้ระบุในภาคผนวก DHS 
ต้องลบข้อมูลนั้นทันทีที่ได้รับ (มาตรา 3) โดยส่งข้อมูล
ด้วยวิธี อิ เล็กทรอนิกส์  96 ชั่ ว โมง ก่อนเที่ยวบิน 
ออกเดินทาง นอกจากนี้ อาจตกลงให้ส่งข้อมูลแบบ 
real-time หรือก าหนดความถ่ีในการส่งตามตารางเวลา
ที่ก าหนด (มาตรา 15) 
 3. การใช้ข้อมูล สหรัฐฯเก็บรวบรวม ใช้ และ
ประมวลผลข้อมูล PNR เพ่ือการป้องกัน การตรวจหา 
การสืบสวนสอบสวน และการด าเนินคดีการก่อการร้าย
และอาชญากรรมข้ ามชาติ  ทั้ งนี้  มีข้อสั ง เกตว่ า 
อาชญากรรมข้ามชาติที่สามารถใช้ข้อมูล PNR ได้ตาม
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ความตกลง ต้องเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกไม่น้อยกว่า 
3 ปี นอกจากนี้ DHS อาจใช้และประมวลข้อมูล PNR 
เพ่ือระบุตัวบุคคลที่อาจต้องซักถามหรือตรวจสอบอย่าง
ใกล้ชิดเมื่อเดินทางมาถึงหรือออกจากสหรัฐฯ รวมทั้ง
ส ามารถใช้ ข้ อมู ล  PNR ในการด า เนิ นคดี อ่ื น  ๆ  
ที่ตรวจพบระหว่างการใช้และประมวลผลข้อมูล PNR 
ด้วย (มาตรา 4) ทั้งนี้ สหรัฐฯต้องไม่ใช้มาตรการใด ๆ  
ที่ส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อบุคคลใด ๆ 
โดยอาศัยการใช้และการประมวลผลข้อมูล PNR  
โดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว (มาตรา 7) 
  5. ความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล  DHS  
ต้องรับรองว่า มีมาตรการทางเทคนิคและการบริหาร
จัดการองค์กรที่เหมาะสมในการปกป้องคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมทั้งมาตรการเยียวยาความเสียหาย 
(มาตรา 5) 
 ส าหรับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว กล่าวคือ 
ข้อมูลที่เปิดเผยเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทาง 
การเมือง ความเชื่อทางศาสนา/ปรัชญา สมาชิกภาพใน
สหภาพแรงงาน สุขภาพ วิถีและพฤติกรรมทางเพศ 
DHS ต้องใช้ระบบคัดกรองเข้ามูลเหล่านั้นออกโดย
อัตโนมัติ แต่สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ในกรณีพิเศษที่
มีอันตรายต่อชีวิต โดยต้องใช้เป็นกรณีไปและต้องได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของ DHS (มาตรา 6) 
 6. การจัดเก็บข้อมูล DHS สามารถจัดเก็บ
ข้ อ มู ล  PNR ใ น ฐ า น ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ง า น อยู่  (active 
database) ได้สู งสุด 5 ปี  และต้องปกปิดข้อมูลที่
ระบุอัตลักษณ์บุคคลหลังจาก 6 เดือน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุด

ระยะเวลา 5 ปี ต้องถ่ายโอนข้อมูลไปยังฐานข้อมูล
ส ารองใช้ (dormant database) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 
10 ปี โดยภายหลัง 10 ปีนี้  ต้องลบข้อมูลที่น าไปสู่ 
การเปิดเผยอัตลักษณ์ท้ังหมด (มาตรา 8) 
 7. สิทธิของบุคคล ผู้โดยสารมีสิทธิเข้าถึงและ
แก้ไขข้อมูล PNR ของตน (มาตรา 11 และ12) รวมทั้งมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนและการเยียวยาทางกระบวนการ
ยุติธรรม โดย DHS จัดตั้ ง  DHS Traveler Redress 
Inquiry Program (DHS TRIP) เ พ่ื อ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง 
ในการอ านวยแก่ผู้ โดยสารในการใช้สิทธิดังกล่าว 
(มาตรา 13) นอกจากนี้ สหรัฐฯต้องให้ความคุ้มครองที่
เท่าเทียมกันต่อผู้โดยสารทุกคนโดยไม่มีการกีดกัน
ทางด้านสัญชาติ ประเทศที่เป็นถิ่นก าเนิด และประเทศ
ที่พ านักอาศัย (มาตรา 9) อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า 
มีบทบัญญัติเป็นการเฉพาะส าหรับบุคคลที่มีสัญชาติ
ห รื อ พ า นั ก อ า ศั ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก อี ยู  เ ช่ น  
การก าหนดให้  DHS แจ้งต่ออียูกรณีมีการละเมิด 
ความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว (มาตรา 7(4)) หรือ
แจ้งต่อประเทศสมาชิก กรณีส่งข้อมูลของบุคคล
ดังกล่าวให้แก่ประเทศท่ีสามอื่น (มาตรา 17(4)) เป็นต้น 
 8. ความโปร่งใสและการก ากับดูแล  DHS 
ต้องแจ้ ง ให้ประชาชนทราบเกี่ ยวกับการใช้ และ
ประมวลผลข้อมูล PNR ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  
บน เว็ บ ไซต์ ข อ ง  DHS ในสัญญา ให้ บ ริ ก า ร ข อ ง 
สายการบิน เป็นต้น (มาตรา 10) นอกจากนี้  ต้องมี 
การก าดับดูแลโดย DHS chief Privacy Officer และ
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องค์กรภายนอก เช่น Government Accountability 
Office และรัฐสภา เป็นต้น (มาตรา 14) 
 9. การส่งต่อข้อมูล DHS อาจส่งต่อข้อมูล 
ไปยั งหน่ วยงานรั ฐ อ่ืน  ๆ ได้  ตามวัตถุประสงค์ 
ของความตกลง คือ เ พ่ือป้องกันและปราบปราม 
ก า ร ก่ อ ก า ร ร้ า ย แ ล ะ อ า ช ญ า ก ร ร ม ข้ า ม ช า ติ   
โดยหน่วยงานที่รับข้อมูลต้องมีมาตรการปกป้อง
คุ้มครองข้อมูลที่เทียบเท่ากับที่ก าหนดในความตกลง 
(มาตรา 16) รวมทั้งสามารถส่งต่อให้ประเทศที่สามอ่ืน
ได้ภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน แต่ต้องท าเป็นกรณีไป 
(มาตรา17) 
 10. การทบทวนและการประเมิน ภาคีท้ังสอง
ฝ่ายจะทบทวนการปฏิบัติตามความตกลงร่วมกัน
ภายหลังจาก 1 ปี ที่ความตกลงมีผลใช้บังคับ และ
ทบทวนร่วมกันเป็นระยะต่อจากนั้นตามแต่จะตกลง 
รวมทั้งประเมินผลภายหลังจาก 4 ปี ที่ความตกลงมี 
ผลใช้บังคับ (มาตรา 23) 
 11. การระงับข้อพิพาท ในเบื้องต้น ให้ใช้
วิธีการปรึกษาหารือ (consultation) แต่หากไม่สามารถ

หาข้อยุติได้ ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจระงับการปฏิบัติ
ตามความตกลงโดยส่งหนังสือแจ้งผ่านช่องทางการทูต 
(มาตรา 24) 
 12. การสิ้นสุดความตกลง  ความตกลงมี
ระยะ เวลา  7  ปี  นั บแต่ มี ผล ใช้บั งคับ  โดย เมื่ อ 
ครบก าหนด ความตกลงจะขยายระยะเวลาไปอีก 
ครั้งละ 7 ปี (มาตรา 26) ทั้งนี้ ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจ
บอกเลิกความตกลง ณ เวลาใด ๆ โดยส่งหนังสือแจ้ง
ผ่านช่องทางการทูตก็ได้ (มาตรา 25)  

ความตกลงระหว่างอียูและสหรัฐฯ นี้ มีผลใช้บังคับ
เม่ือวันที่  1 มิถุนายน 2555 และจะสิ้นสุดลงใน 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จึงเป็นที่น่าจับตาว่า 
ความตกลงฉบับต่อไปจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้ อารัมภบท
ของความตกลงได้กล่าวว่า ความตกลงฉบับนี้ไม่ถือ
เป็นบรรทัดฐาน (precedent) ส าหรับความตกลงใน
อนาคต และทั้งสองฝ่ายตกลงอภิปรายหารือเกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้ในการส่งข้อมูล PNR ของการขนส่ง
ทางทะเลด้วย 

 
 

อ้างอิง 

Agreement between the United States of America and the European Union on the use and  transfer of 
 passenger name records to the United States Department of Homeland Security.  
European Commission. Passenger Name Record (PNR). https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
 do/policies/police-cooperation/information-exchange/pnr_en. Accessed 15 February 2019. 
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สาระส าคญัของความตกลงระหว่างอียแูละออสเตรเลีย 

ว่าดว้ยการประมวลผลและการถ่ายโอนขอ้มลู PNR 

 อียูท ำควำมตกลงส่งและใช้
ข้ อ มู ล  PNR กั บ ออส เ ต ร เ ลี ย 
(Agreement between 
the European Union 
and Australia on  
the processing and 
transfer of Passenger 
Name Record (PNR)  
data by air carriers to the Australian  
Customs and Border Protection Service) เม่ือ
วันที่ 29 กันยำยน 2554 และมีผลบังคับใช้วันที่  
1 มิถุนำยน 2555 โดยหน่วยงำนที่รับผิดชอบ คือ 
Australian Customs and Border Protection 
Service (CBPS)1 ควำมตกลงดังกล่ำวมีสำระส ำคัญ
สรุปได้ ดังนี้ 
 1. นิยำมและขอบเขต นิยามข้อมูล PNR ไม่ได้
อ้ า ง ถึ ง  Guidelines of the International Civil 
Aviation Organisation โดยข้อมูล PNR ที่อยู่ภายใต้
ความตกลงนี้  ระบุไว้ในภาคผนวกของความตกลง  
มีจ านวน 19 รายการ (มาตรา 2(f)) เท่ากับที่ระบุใน
ความตกลงระหว่ า ง อียู กั บสหรั ฐอ เมริ กา  ทั้ งนี้   
ความตกลงกับออสเตรเลียฉบับนี้ระบุไว้ชัดแจ้งว่า 

                                                           
1 ได้ถูกยกเลิกไป และแทนที่ด้วย Australian Border Force 

นอกจากจะใช้บังคับกับสายการบิน 
ที่ บิ น ม า จ า ก ห รื อ ไ ป ยั ง

ออสเตรเลียแล้ว ยังใช้บังคับ
กั บ เ ที่ ย ว บิ น ที่ บิ น ผ่ า น 
(through) ออสเตรเลียด้วย  

(มาตรา 2(d)) รวมทั้งนิยาม
ของผู้ โดยสารยังครอบคลุม 

ถึ ง ลู ก เ รื อ แ ล ะ กั ป ตั น ด้ ว ย  
(มาตรา 2(g)) 

 2. ก ำ ร ใ ห้ ข้ อ มู ล  ข้ อมู ล  PNR ที ่
สายการบินให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่  CBPS 
ก าหนด (มาตรา 20(a)) และหากข้อมูลที่สายการบินให้
มีข้อมูลที่ไม่ได้ระบุในภาคผนวก CPBS ต้องลบข้อมูล
นั้นทันทีที่ได้รับ (มาตรา 4(3)) โดยส่งข้อมูลออกเป็น  
5 ช่วง ช่วงแรกส่งภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเที่ยวบินออก
เดินทางตามตาราง โดย CBPS ต้องแจ้งให้สายการบิน
ทราบ เกี่ ย วกั บ เ วลาที่ แน่ นอนที่ จ ะ ให้ ส่ ง ข้ อมู ล  
(มาตรา 21(1)) 
 3. กำรใช้ข้อมูล ออสเตรเลียเก็บรวบรวม  
ใช้  และประมวลผลข้อมูล PNR เ พ่ือการป้องกัน  
การตรวจหา การสืบสวนสอบสวน และการด าเนินคดี
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติร้ายแรง 

Credit: Sam's Man Cave 
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(มาตรา 3(1)) ทั้ งนี้  มีข้อสังเกตว่า อาชญากรรม 
ข้ามชาติที่สามารถใช้ข้อมูล PNR ได้ตามความตกลง 
ต้องเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกสูงสุดเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 4 ปี (มาตรา 3(3)) อย่างไรก็ตาม ความตกลง
ไม่ได้ระบุให้ใช้และประมวลข้อมูล PNR เพ่ือระบุตัว
บุคคลที่อาจต้องซักถามหรือตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเมื่อ
เดินทางมาถึงหรือออกจากออสเตรเลีย หรือสามารถใช้
ข้อมูล PNR ในการด าเนินคดีอ่ืน ๆ ที่ตรวจพบระหว่าง
การใช้ และประมวลผลข้อมูล  PNR ดั ง เช่นกรณี 
ความตกลงกับสหรัฐฯ ทั้งนี้ CPBS และหน่วยงานรัฐ 
อ่ืน ๆ ตามภาคผนวก ต้องไม่ใช้มาตรการใด ๆ ที่ส่ง 
ผลกระทบทางลบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อบุคคลใด ๆ 
โดยอาศัยการใช้และการประมวลผลข้อมูล  PNR  
โดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว (มาตรา 15) 
  5 .  ค ว ำ ม ม่ั น ค ง ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ข้ อ มู ล  
ความตกลงระบุให้ข้อมูล PNR อยู่ภายใต้กฎหมาย 
Privacy Act 1988 (Cth) ของออสเตร เลี ย  ซึ่ ง เป็น
กฎหมายที่หน่วยงานรัฐส่วนใหญ่ใช้ในการเก็บรวบรวม 
ใช้จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 7 (1)) 
 ส าหรับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว CPBS ต้อง 
คัดกรองเข้ามูลเหล่านั้นออก และห้ามประมวลผลข้อมูล
เหล่านี้ (มาตรา 8) ต่างจากกรณีของสหรัฐฯ ที่สามารถ
ใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ในกรณีพิเศษที่มีอันตรายต่อชีวิต 
โดยต้องใช้เป็นกรณีไปและต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
ระดับสูงของ DHS 
 6. กำรจัดเก็บข้อมูล CBPS สามารถจัดเก็บ
ข้อมูล PNR ได้สูงสุด 5 ปีครึ่ง โดยในช่วง 3 ปีแรก  

ต้องจ ากัดการเข้าถึงโดยเจ้าหน้าที่ CBPS เฉพาะบุคคล
ที่ ได้ รับอ านาจจาก Chief Executive Officer ของ 
CBPS และหลังจากนั้นจนสิ้นสุดระยะเวลา 5 ปีครึ่ง 
ต้องปกปิดข้อมูลที่น าไปสู่การเปิดเผยอัตลักษณ์ทั้งหมด 
(มาตรา 16) 
 7. สิทธิของบุคคล ผู้โดยสารมีสิทธิเข้าถึงและ
แก้ไขข้อมูล PNR ของตน (มาตรา 12 และ 13) รวมทั้ง
มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บค่ า ตอบแทนและการ เ ยี ย วย า ทา ง
กระบวนการยุติธรรม (มาตรา 14) นอกจากนี้ ต้องให้
ความคุ้มครองที่เท่าเทียมกันต่อผู้โดยสารทุกคนโดยไม่มี
การกีดกันทางด้านสัญชาติ ประเทศที่พ านักอาศัย และ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ออสเตรเลียหรือไม่ก็ตาม (มาตรา 7)  
 8 .  ค วำม โปร่ ง ใ สและกำ รก ำ กั บ ดู แ ล 
ออสเตรเลียต้องขอให้สายการบินให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่
ผู้โดยสารเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การประมวลผล 
และวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล PNR โดยควรให้ข้อมูล
ขณะจองบัตรโดยสาร นอกจากนี้ ออสตรเลียต้องให้
ข้อมูลดังกล่าวแก่ประชาชนทั่วโดย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 11) 
นอกจากนี้  ต้องมีการก าดับดูแลโดย Australian 
Information Commissioner แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น มี 
สิทธิร้องเรียนต่อ Commonwealth Ombudsman 
ด้วย (มาตรา 10) 
 9. กำรส่งต่อข้อมูล CPBS อาจส่งต่อข้อมูลไป
ยังหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ได้ เฉพาะหน่วยงานที่ระบุใน
ภาคผนวก 2 และเป็นตามวัตถุประสงค์ของความตกลง 
คือ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายและ
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อาชญากรรมข้ามชาติ โดยหน่วยงานที่รับข้อมูลต้องมี
มาตรการปกป้องคุ้มครองข้อมูลที่เทียบเท่ากับท่ีก าหนด
ในความตกลง (มาตรา 18) ซึ่งต่างจากกรณีของสหรัฐฯ 
ที่ไม่ได้ระบุหน่วยงานเฉพาะที่สามารถส่งข้อมูลให้ได้ 
นอกจากนี้ CPBS สามารถส่งต่อให้ประเทศที่สามอ่ืนได้
ภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน แต่ต้องท าเป็นกรณีไป 
และต้องท าให้แน่ใจว่า ประเทศที่สามนั้นจะไม่ส่งข้อมูล
ต่อไปอีก (มาตรา 19) ซึ่งเงื่อนไขประการหลังนี้ ไม่ได้
ระบุในความตกลงกับสหรัฐฯ  
 10. กำรทบทวนและกำรประเมิน ภาคีท้ังสอง
ฝ่ายจะทบทวนการปฏิบัติตามความตกลงร่วมกัน
ภายหลั งจาก  1  ปี  ที่ ค ว ามตกลงมี ผล ใช้บั ง คั บ  
และทบทวนร่วมกันเป็นระยะต่อจากนั้นตามแต่ 
จะตกลง รวมทั้ งประเมินผลภายหลั งจาก 4  ปี   
ที่ความตกลงมีผลใช้บังคับ (มาตรา 23) 
 11. กำรระงับข้อพิพำท ในเบื้องต้น ให้ใช้
วิธีการปรึกษาหารือ (consultation) แต่หากไม่สามารถ
หาข้อยุติได้ ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจระงับการปฏิบัติ

ตามความตกลงโดยส่งหนังสือแจ้งผ่านช่องทางการทูต 
(มาตรา 23) 
 12. กำรสิ้นสุดควำมตกลง  ความตกลง 
มีระยะเวลา 7 ปี  นับแต่มีผลใช้บั งคับ โดยเมื่ อ 
ครบก าหนด ความตกลงจะขยายระยะเวลาไปอีกครั้ง
ละ 7 ปี (มาตรา 26) ทั้งนี้ ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอก
เลิกความตกลง ณ เวลาใด ๆ โดยส่งหนังสือแจ้งผ่าน
ช่องทางการทูตก็ได้ (มาตรา 25)  

เช่นเดียวกับกรณีของสหรัฐฯ ควำมตกลงระหว่ำง 
อี ยู แ ล ะ ออส เ ต ร เ ลี ย ฯ  นี้  มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ เ ม่ื อ 
วั นที่  1  มิ ถุ น ำยน  2555  และจะสิ้ น สุ ดลงใน 
วันที่ 31 พฤษภำคม 2562 จึงเป็นที่น่ำจับตำว่ำ  
ควำมตกลงฉบับต่อไปจะเป็นอย่ำงไร ทั้งนี้ อำรัมภบท
ของควำมตกลงได้กล่ำวว่ำ ควำมตกลงฉบับนี้ไม่ถือ
เป็นบรรทัดฐำน (precedent) ส ำหรับควำมตกลงใน
อนำคต และทั้งสองฝ่ำยตกลงอภิปรำยหำรือเกี่ยวกับ
ควำมเป็นไปได้ในกำรส่งข้อมูล PNR ของกำรขนส่ง
ทำงทะเลด้วย 

 
 

อ้ำงอิง 

Agreement between the European Union and Australia on the processing and transfer of Passenger Name 
 Record (PNR) data by air carriers to the Australian Customs and Border Protection Service. 
European Commission. Passenger Name Record (PNR). https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
 do/policies/police-cooperation/information-exchange/pnr_en. Accessed 15 February 2019. 
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ประเด็นปัญหาในความตกลงระหว่างอียกูบัแคนาดา:  

ความเห็นของศาลยติุธรรมแห่งสหภาพยโุรป 

เม่ือปี 2549 อียูเคยท ำควำมตกลงให้ข้อมูล PNR  
แก่แคนำดำ โดยควำมตกลงดังกล่ำวสิ้นสุดลง 
ในปี 2552 ต่อมำ ในปี 2553 สภำยุโรป (European 
Parliament) มีมติ ให้ เริ่มกำรเจรจำควำมตกลง 
ฉบั บ ใ ห ม่ กั บทั้ ง สห รั ฐ อ เ ม ริ ก ำ  อ อส เ ต ร เ ลี ย  
และแคนำดำ โดยให้อยู่บนพื้นฐำนของระเบียบวิธี
และหลักกำรเดียวกัน เพื่อเป็นบรรทัดฐำนในกำรท ำ
ควำมตกลงกับประเทศอ่ืนต่อไป เม่ือร่ำงควำมตกลง
กับแคนำดำได้เสร็จสมบูรณ์ในปี 2556 สภำยุโรป 
ได้ลงมติ เพื่อขอควำมเห็นจำกศำลยุติธรรมแห่ง
สหภำพยุโรป (Court of Justice of the European 

                                                           
1 มำตรำ 7 กำรเคำรพชีวิตส่วนตัวและครอบครัว บุคคลทุกคนมีสิทธิ
ในการได้รับความเคารพชีวิตส่วนตัวและครอบครัว บ้านเรือน และ 
การสื่อสาร 
2 มำตรำ 8 กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1) บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลคนั้น 2) ข้อมูล 

เช่นว่านั้นต้องได้รับการประมวลผลอย่างเป็นธรรมส าหรับวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ โดยได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว หรือมีกฎหมาย
ให้อ านาจไว้ บุคคลทุกคนมีสิทธิเข้าถึงเข้ามูลที่จัดเก็บรวบรวมที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น และมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลดังกล่าว  

3) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน
อิสระ 
3 มำตรำ 21 กำรไม่เลือกปฏิบัติ 1) ห้ามเลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุผล 

ใด ๆ เช่น เพศ เชื้อชาติ สีผิว พ้ืนฐานทางสังคม/ที่มาทางชาติพันธุ์ 

Union) ว่ำ ร่ำงควำมตกลงดังกล่ำวขัดกับกฎหมำย 
อียูหรือไม ่

ข้อกฎหมายดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับสิทธิส่วนบุคคลที่
บัญญัติในกฎบัตรสิทธิขั้นพ้ืนฐานแห่งสหภาพยุโรป 
(Charter of Fundamental Rights of the 
European Union) โดยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 
ศาลยุติธรรมฯ ได้ออกความเห็นว่า ความตกลงฯ ขัดกับ
บางมาตราของกฎบั ตรดั ง กล่ า วจริ ง  พร้ อม ให้
ข้ อ เสนอแนะในการท าความตกลง ให้ ไม่ ขั ดกับ 
ข้อกฎหมายนั้น สรุปได้ ดังนี้ 

1. ความตกลงฯ ขัดกับมาตรา 71, 82, 213 และมาตรา 
52(1)4 ของกฎบัตรสิทธิขั้นพ้ืนฐานแห่งสหภาพยุโรป 

ลักษณะทางพันธุกรรม ภาษา ศาสนาหรือความเชื่อ ความเห็น 

ทางการเมืองหรือความเห็นอื่น ๆ การเป็นชนกลุม่น้อย ทรัพย์สิน  
ชาติก าเนิด ความพิการ อายุ หรือวิถีทางเพศ 2) ภายใต้ขอบเขตการใช้
บังคับของสนธิสัญญาจัดตัง้ประชาคมยุโรปและสนธิสัญญาว่าด้วย
สหภาพยุโรป และภายใต้บังคับของบทบัญญัติจ าเพาะของสนธิสัญญา
ดังกล่าว ห้ามเลือกปฏิบัติทางสัญชาติไม่ว่าด้วยเหตุใด 
4 มำตรำ 52 ขอบเขตของสิทธิที่ได้รับกำรรับรอง 1) การจ ากัดการใช้
สิทธิและเสรีภาพที่กฎบัตรนี้รับรอง ต้องมีกฎหมายรองรับและเคารพ
สาระส าคัญของสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้หลักการ 
ความได้สัดส่วน การจ ากัดดังกล่าวสามารถกระท าได้เฉพาะกรณีจ าเป็น
และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามที่สหภาพยุโรปรับรอง หรือเมื่อ
มีความจ าเป็นในการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น 
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เนื่องจากไม่ได้ห้ามการถ่ายโอนข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
จากอียูไปยังแคนาดา รวมทั้งการใช้และการจัดเก็บ
ข้อมูลดังกล่าว 

2. เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 7, 8 และ 52(1) ของ 
กฎบัตรสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ความตกลงต้องมีเนื้อหาสาระ 
ดังนี้ 
2.1 ก าหนดข้อมูล PNR ที่จะส่งจากอียูไปยังแคนาดา
อย่างละเอียดและชัดเจน 
2.2 รูปแบบและหลักเกณฑ์ที่ ใช้ในการประมวลผล
ข้อมูล PNR โดยอัตโนมัติ ต้องความชัดเจน เชื่อถือได้ 
และไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
2.3 นอกเหนือจากการตรวจสอบยืนยันที่เกี่ยวเนื่องกับ
รูปแบบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ก่อนหน้าส าหรับ 
การประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ ต้อง 
2.3.1 มีหลักเกณฑ์ที่เป็นภววิสัย (objective criteria)5 
ทั้งในทางสารัตถะและกระบวนการ ส าหรับการใช้
ข้อมูลโดยหน่วยงานของแคนาดาที่มีอ านาจ ระหว่างที่
ผู้โดยสารพ านักในแคนาดาและหลังจากเดินทางออก
นอกประเทศ รวมทั้งส าหรับการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ต่อ
เจ้าหน้าที ่
2.3.2 ก่อนการใช้และเปิดเผยข้อมูลในข้อ 2.3.1 ต้องมี
การพิจารณาทบทวนโดยศาลหรือองค์กร อิสระ 

                                                           
5 หลักเกณฑ์ที่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ไม่ขึ้นกับความรู้สึกหรือความเห็น
ส่วนบุคคล 
6 หลักฐานที่อ้างอิงกับความเป็นจริง ไม่ขึ้นกับความรู้สึกหรือความเห็น
ส่วนบุคคล 

โ ดยหน่ ว ย ง านที่ ป ร ะส งค์ ใ ช้ ข้ อมู ล ยื่ น ค า ร้ อ งที่
ประกอบด้วยเหตุผลต่อศาลหรือองค์กรนั้นเ พ่ือขอ 
ค าตัดสินหรือข้อวินิจฉัย ตามกรอบกระบวนการการ
ป้องกัน การสืบหา หรือการด าเนินคดีอาญา ยกเว้นใน
กรณีฉุกเฉินที่เหตุอันควร 
2.3.3 จ ากัดการจัดเก็บข้อมูล PNR หลังจากท่ีผู้โดยสาร
เดินทางออกนอกประเทศให้เหลือเฉพาะข้อมูลของ
ผู้ โ ดยสารที่ มี หลั กฐานที่ เ ป็ นภววิ สั ย  (objective 
evidence)6 ว่า อาจเป็นภัยในการปราบปรามการก่อ
การร้ายและอาญชากรรมข้ามชาติที่ร้ายแรง 
2.3.4 การเปิดเผยข้อมูล PNR โดยหน่วยงานที่มีอ านาจ
ของแคนาดาต่อหน่วยงานรัฐของประเทศท่ีสาม ต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไข กล่าวคือ มีความตกลงระหว่างอียูกับ
ประเทศที่สามที่ เทียบเท่ากับความตกลงระหว่าง
แคนาดากับอียูว่าด้วยการถ่ายโอนและการประมวลผล
ข้อมูล PNR หรือ ค าตัดสินของคณะกรรมาธิการยุโรป
ภายใต้มาตรา 25(6) ของ Directive 95/46/EC of the 
European Parliament and of the Council of 24 
October 1995 on the protection of individuals 
with regard to the processing of personal data 
and on the free movement of such data 7 

7 ถูกยกเลิกไปโดย Regulation (EU) 2016/679 of the European 
Parliament and Of The Council of 27 April 2016 on the 
protection of natural persons with regard to the processing 
of personal data and on the free movement of such data, 
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ครอบคลุมถึงหน่วยงานที่แคนาดาประสงค์จะเปิดเผย
ข้อมูล 
2.3.5 ให้ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับแจ้ง เมื่อมีการใช้ข้อมูล 
PNR ที่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลนั้นระหว่างที่พ านักใน
แคนาดาและหลังจากออกจากแคนาดาแล้ว รวมทั้งเมื่อ
หน่วยงานที่มีอ านาจของแคนาดาเปิดเผยข้อมูล PNR 
ดังกล่าวต่อหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืน ๆ และ 
2.3.6 รับรองว่า มีหน่วยงานที่เป็นอิสระก ากับดูแล
ข้อก าหนดต่าง ๆ ในความตกลงฯ 

มีข้อสังเกตว่า ความตกลงกับแคนาดาไม่แตกต่างจาก
ความตกลงกับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมากนัก 
เช่น ในความตกลงกับสหรัฐฯ อนุญาตให้ประมวลผล
ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวได้ เช่นกัน นอกจากนี้  ใน 
ความตกลงกับสหรัฐฯ และออสเตรเลีย สามารถ 

ถ่ายโอนข้อมูล PNR ให้กับประเทศที่สามได้ โดยไม่มี
เงื่อนไขว่า ประเทศที่สามนั้นต้องมีความตกลงลักษณะ
เช่น เดียวกันกับ อียู  อย่ างไรก็ตาม ไม่อาจทราบ 
แน่ชัดได้ว่า เพราะเหตุใด ประเด็นปัญหาจึงเกิดขึ้นกับ 
ความตกลงกับแคนาดาเท่านั้น 

ทั้งนี้  ควำมเห็นดังกล่ำวของศำลยุติธรรมฯ PNR 
Directive และกฎหมำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเป็น
หลักเกณฑส ำหรับกำรเจรจำควำมตกลงให้ข้อมูล 
PNR แก่ประเทศที่สำมต่อไป ส ำหรับกรณีของ
แคนำดำนั้น คณะกรรมำธิกำรยุโรปได้รับมอบอ ำนำจ
จำกคณะมนตรีเ ม่ือเดือนธันวำคม 2560 ให้เปิด 
กำรเจรจำกับแคนำดำอีกครั้ง ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นเม่ือ
เดือนมิถุนำยน 2561 

 

อ้ำงอิง 
Opinion 1/15 of the Court of Justice of the European Union (Grand Chamber). 26 July 2017.  
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62015CV0001%2801%29.  
 Accessed 15 February 2019. 
European Commission. Passenger Name Record (PNR). https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
 do/policies/police-cooperation/information-exchange/pnr_en. Accessed 15 February 2019. 

 
 

                                                           
and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 
Regulation) ดูมาตรา 45(3) 
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แนวทางส าหรบัประเทศไทย 

ในการท าความตกลงกบัอียสู าหรบัขอ้มลู PNR 

จ า กค า อ ธิ บ า ย เ กี่ ย ว กั บ  PNR Directive แ ล ะ 

แนวปฏิบัติของอียูในจดหมายข่าว (CPMU news) 

ฉบับเดือนมกราคม 2562 และกรณีศึกษาความตกลง

ระหว่างอียูกับสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ

แคนาดาที่ได้กล่าวมาก่อนหน้าในจดหมายข่าวฉบับนี้ 

อาจสรุปแนวทางส าหรับประเทศไทยในการท า 

ความตกลงกับอียูได้ ดังนี้ 

1 .  เนื่ อ งจาก อียู ให้ ความส าคัญกับการปกป้ อ ง 

คุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล เป็น อันดับต้น และใน 

                                                           
1 มาตรา 5 ในความตกลงกับออสเตรเลียและแคนาดา 

ความตกลงกับทั้งสามประเทศดังกล่าวมี “adequacy 

clause”1 ซึ่ งถือว่า ในการปฏิบัติตามความตกลง 

ประเทศภาคีมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่

เทียบเท่ากับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอียู 

เ พ่ือให้สามารถท าความตกลงเรื่ อง PNR ด้วยได้  

ประเทศไทยต้องศึกษากฎหมายของอียูในเรื่องดังกล่าว

อย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Regulation (EU) 

2016/679 of the European Parliament and of 

the Council of 27 April 2016 on the protection 

  มาตรา 19 ในความตกลงกับสหรัฐอเมริกา 



ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2562  

 

ส ำนกังำนทีป่รกึษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรสัเซลส ์HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 11 

 
 

 

of natural persons with regard to the processing 

of personal data and on the free movement of 

such data, and repealing Directive 95 / 46 / EC 

ห รื อ เ รี ย ก โ ด ย ย่ อ ว่ า  General Data Protection 

Regulation (GDPR) เ พ่ื อ น า ม า พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง

กฎหมายของไทยให้มี ระดับการคุ้ มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับของอียู 

2. มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบริหารจัดการข้อมูล 

PNR ทั้งการรับข้อมูล การประมวลผล การจัดเก็บ  

การใช้ และการส่งต่อข้อมูล ที่มีความปลอดภัย รัดกุม 

มีการเข้ารหัสข้อมูล ไม่ เลือกปฏิบัติ  มีการจ ากัด 

การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง และ 

มีระบบคัดกรองข้อมูลที่มีความอ่อนไหว2 ออกโดย

อัตโนมัติ ทั้งนี้ ควรมีการดูงานการด าเนินการต่าง ๆ ใน

ประเทศที่มีการใช้ความตกลงนี้เพ่ือพัฒนาบุคคลากรให้

มีความพร้อม 

3. มีกฎหมายก าหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลและอ านาจ

หน้าที่ของหน่วยงานที่ใช้และประมวลผลข้อมูล PNR 

อย่างชัดเจน เนื่องจากมีความส าคัญ ดังนี้  

                                                           
2 ข้อมูลที่น าไปสู่การเปิดเผยเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเชื่อทางศาสนา/ปรัชญา สมาชิกภาพในสหภาพแรงงาน 
สุขภาพ วิถีและพฤติกรรมทางเพศของบุคคลนั้น ๆ 

3 .1  การ เข้ า เป็ นภาคี ความตกลง  ในกรณีของ

สหรัฐอเมริกาฯ กระท าการโดย Department of 

Homeland Security ส่วนออสเตรเลียมี Australian 

Customs and Border Protection Service เ ป็ น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3.2 การก าหนดหน่วยงานที่มีสามารถรับและประมวล

ข้อมูล PNR เนื่องจากข้อมูล PNR สามารถส่งต่อได้

เฉพาะแก่หน่วยงานที่มีอ านาจเท่านั้น ในกรณีของ

ออสเตรเลีย ได้ระบุรายชื่อหน่วยงานอย่างชัดเจนใน

ภาคผนวก 

3.3 การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงาน

ต่าง ๆ ที่มีอ านาจต้องมีระดับการปกป้องคุ้มครองข้อมูล

ที่เท่าเทียมกันด้วย 

4. สืบเนื่องจากข้อ 3. ควรมีการจัดตั้งหน่วยข้อมูล

ผู้โดยสาร (Passenger Information Unit หรือ PIU) 

เ พ่ือการบริหารจัดการข้อมูล  PNR ที่ เป็นระบบ  

โดยก าหนดหน่วยงานที่ เข้าร่วมอย่างชัดเจน และ 

อาจผลักดันให้ศุลกากรเป็นหน่วยงานแนวหน้าใน PIU 

เนื่ องจากศุลกากรเป็นหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับ 

การบริหารจัดการชายแดนโดยตรง  โดยอาศัย 
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ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือให้การบริหารจัดการ

ชายแดนเป็นองค์รวมและมีประสิทธิภาพ ทั้ งนี้   

การจัดตั้ง PIU ยังแสดงถึงระดับการบริหารจัดการที่

เทียบเท่ากับที่บัญญัติใน PNR Directive ด้วย3 

5 .  มีกระบวนการ เยี ยวยาทั้ งทางปกครองและ 

ทางยุติธรรมกรณีมีการกระท าผิดเกี่ยวกับข้อมูล  

ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งมีมาตรการลงโทษที่เหมาะสม 

6. จัดตั้งหน่วยงานอิสระเพ่ือก ากับดูแลและปกป้อง

คุ้มครองข้อมูล โดยมีอ านาจแทรกแซงและบังคับใช้

กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสอดส่องหน่วยงาน

ต่าง ๆ ที่ใช้ข้อมูล PNR  

7. มีกฎหมายให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้าถึง แก้ไข 

ลบข้อมูล PNR ของตน ฯลฯ ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด 

การเจรจาท าความตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูล PNR กับ 

อียู ต้องมีการตระเตรียมทั้งในด้านบุคลากร กฎหมาย

และการบริหารจัดการองค์กรซึ่งเป็นเรื่องที่ควรรีบ

ด า เ นิ น ก าร เพื่ อ รั บ มื อกั บภั ย ก่ อ ก าร ร้ า ยและ

อาชญากรรมข้ามชาติที่ร้ายแรง โดยศุลกากรควรเข้า

มามีบทบาทส าคัญในการเจรจาและการบริหาร

จัดการข้อมูล PNR ตามภารกิจด้านความม่ันคงของ

ศุลกากรที่ประกาศในมติปุนตาคานา (Punta Cana 

Resolution)4 ขององค์การศุลกากรโลก บนพื้นฐาน

ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  

 

                                                           
3 รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ PIU ดูจดหมายข่าว (CPMU news) 
ฉบับเดือนมกราคม 2562 หน้า 12-14 

4 รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ Punta Cana Resolution ดูจดหมาย
ข่าว (CPMU news) ฉบับเดือนมิถุนายน 2559 หน้า 1-5 
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API/PNR กบัการขนสง่ 

ทางรางและทางเรือ 

การตรวจสอบควบคุมผู้โดยสารเป็นภารกิจของ

ศุลกากร นอกจากผู้โดยสารที่เดินทางมากับเครื่องบิน

แล้ ว  ศุ ลกากรยั ง มีหน้ าที่ ค วามรับผิ ดชอบใน 

การตรวจสอบควบคุมผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยวิธี

อ่ืน ๆ ด้วย ทั้งทางบก (รถโดยสาร รถยนต์ส่วนตัว 

รถบรรทุก  รถไฟ)  และทางน้้ า  ( เ รื อ โดยสาร  

เรือท่องเที่ยว) ในการนี้ ระหว่างการประชุมเม่ือ 

เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 0  ส ม า ชิ ก ข อ ง 

WCO/IATA/ICAO API-PNR Contact Committee 

เห็นว่า ต้องมีการอภิปรายหารือเกี่ยวกับการควบคุม

ผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ใช่เฉพาะทาง

เครื่ องบิน เท่ านั้ น  โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง  เพื่ อ ใ ห้ 

การควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศุลกากรควร

จัดท้าพิธีการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันส้าหรับ 

การขนส่งทุกรูปแบบ 

  

 

 

ด้วยเหตุนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ

เทคนิ คถาว รขององค์ ก า รศุ ลกากร โลก  ( WCO 

Permanent Technical Committee)  ไ ด้ อภิ ป ร า ย

หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างศุลกากรและ 

การรถไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือในการปรับ

ข้อก าหนดเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันส าหรับการส่งข้อมูลล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์

ในพิธีการผ่านแดน รวมทั้งความจ าเป็นในการควบคุม

ผู้โดยสาร  

Credit: pngtree 
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 นอกจากนี้ ประเทศในยุโรปหลายประเทศ

ก าลั งจัดตั้ ง โครงการน าร่องส าหรับการส่งข้อมูล

ผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูงล่วงหน้า เช่น เบลเยียมได้

ประกาศโครงการน าร่องส่ งข้อมูลผู้ โดยสารจาก 

Eurostar ที่ ให้บริการขนส่งระหว่างเบลเยียมและ 

สหราชอาณาจักร ไปยังหน่วยข้อมูลผู้โดยสาร (PIU) 

เพ่ือให้ส านักงานต ารวจ ส านักความมั่นคงแห่งชาติ 

ส านักข่าวกรองทางทหาร และศุลกากรปฏิบัติงาน

ร่วมกันในการตรวจสอบข้อมูล PNR กับฐานข้อมูลด้าน

ความมั่นคง 

 นอกจากการขนส่งทางราง เมื่อเดือนมีนาคม 

2561 คณะกรรมการด้านการป้องกันและปราบปราม 

(WCO Enforcement Committee) ได้อภิปรายหารือ

เกี่ ยวกับภัยที่ ก าลั งก่ อตั วที่ มากับ เรื อท่อง เที่ ย ว  

โดยคณะกรรมการเห็นว่า ประเด็นนี้ควรพิจารณาเป็น

ส่วนหนึ่งของงานด้านการควบคุมผู้โดยสาร 

โดยเริ่มต้นจากการเปรียบเทียบการควบคุม

ผู้โดยสารทางเรือกับทางอากาศ เช่น 

ข้อก าหนดทางวีซ่า การคัดกรอง 

การตรวจค้น การประเมินความเสี่ยง 

เทคนิคและเครื่องมือส าหรับการจัดเก็บ

ประวัติ การมีอยู่ของข้อมูล API/PNR เป็นต้น 

ในการนี้ ในการประชุม WCO Asia/Pacific 

Regional Heads of Customs Administrations 

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ประชุมได้ เห็นพ้อง 

ให้ส านัก เลขาธิการรวบรวมสมาชิกคณะท างาน 

ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ประจ าการใน 

กรุ ง บ รั ส เ ซ ลส์  (Brussels-based Attachés: BBA)  

เพ่ือศึกษาประเด็นเกี่ยวกับฟอร์แมตและการส่งข้อมูล

ผู้โดยสาร และเพ่ือหาแนวทางสร้างมาตรฐานข้อมูล 

PNR ส าหรั บการขนส่ งทาง เ รื อ  โดยร่ วมมื อกั บ

ผู้ เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น องค์การทางทะเลระหว่าง

ป ร ะ เทศ  (International Maritime Organization) 

เป็นต้น ในการนี้ คณะกรรมาธิการด้านนโยบาย (Policy 

Commission) ได้มีมติ จั ดตั้ ง  BBA Working Group 

เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ป ร ะ เ ด็ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ค ว บ คุ ม 

เรือท่องเที่ยว โดยมีนิวซีแลนด์เป็นผู้น าคณะท างานฯ 

 ที่ ผ่ า น ม า  มี ก า ร พั ฒ น า ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ 

แนวปฏิบัติหลายประการ

เ กี่ ย ว กั บ ข้ อ มู ล

ผู้โดยสาร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง 

Credit: Chamber Of Shipping 
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ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง

ประ เทศ  (IATA) อย่ า ง ไ รก็ ต าม  มาตรฐ านและ 

แนวปฏิบัติดังกล่าวเกิดขึ้นจากประเด็นปัญหาที่จ าเพาะ

กับการขนส่งทางอากาศ เช่น มาตรฐานข้อมูล API 

PAXLST แ ล ะ  CUSRES ส ร้ า ง ขึ้ น เ พ่ื อ อ า น ว ย 

ความสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูล API โดยอัตโนมัติ 

จากระบบเช็กอินของสายการบิน (Departure Control 

System (DCS)) ไปยังระบบของหน่วยงานรัฐที่มีอ านาจ

อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น จึ งมีข้อท้าทายว่า 

มาตรฐานและแนวปฏิบัติดังกล่าวจะน ามาใช้กับ 

การขนส่งรูปแบบอื่นได้มากน้อยเพียงใด 

 นอกจากนี้ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ API/PNR 

ส าหรับการขนส่งรูปแบบอ่ืน ต้องอาศัยความร่วมมือกับ

องค์การระหว่างประเทศและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เนื่องจาก

ที่ผ่านมา มีเฉพาะผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ 

ได้แก่ IATA และองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ (ICAO) ที่อยู่ใน WCO/IATA/ICAO API-PNR 

Contact Committee จึ งอาจมี ความจ า เป็ นต้ อ ง

เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ เพ่ือให้

ผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางรางและทางเรือเข้ามามี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

 ในโลกปัจจุบัน ศุลกากรได้เปลี่ยนบทบาท

จากองค์กรที่มุ่งเน้นการจัดเก็บภาษีจากสินค้าเป็น

ส้าคัญ เป็นองค์กรแนวหน้าที่ชายแดน ที่มีภารกิจ 

ด้านความม่ันคงของชาติที่ เกี่ยวข้องข้องกับมิติ

ระหว่างประเทศด้วย การบริหารจัดการข้อมูล 

API/PNR มีความส้าคัญยิ่ งต่อการปฏิบัติภารกิจ 

ด้านความม่ันคงของศุลกากร และต่อการอ้านวย

ความสะดวกแก่ผู้โดยสาร การพัฒนามาตรฐานและ

แนวปฏิบัติส้ าหรับ API/PNR ส้าหรับการขนส่ง

รูปแบบต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้ ความคืบหน้า

ในประเด็นนี้จึงเป็นที่น่าจับตามองต่อไป 

 

อ้างอิง 

WCO/IATA/ICAO API-PNR Contact Committee. Use of API-PNR for different modes of transport. 12th session. 

 22-23 January 2019. PS0079E1a 
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Icelandair เข้าร่วมโครงการส่งข้อมลูสินค้าลว่งหน้าต่อศุลกากรแคนาดา 

 สายการบิน Icelandair ได้เริ่มส่งข้อมูลสินค้าล่วงหน้าก่อนการบรรทุก (pre-load advance cargo 
information) ในโครงการน าร่อง PACT ของแคนาดาในระยะแรกแล้ว 

 PACT เป็นโครงการน าร่องของแคนาดาที่คล้ายคลึงกับ Air Cargo Advance Screening (ACAS)  
ของสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ เป็นโครงการที่น ากฎหมายเกี่ยวกับการส่งข้อมูลสินค้าล่วงหน้าก่อนการบรรทุก 
มาใช้ปฏิบัติ เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาประเมินความเสี่ยง 

 ในโครงการนี้ ใช้เทคโนโลยี TGS ของ CHAMP Cargosystems ผู้ให้บริการเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดย TGS เป็น platform ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับการส่งข้อมูล
ของสินค้าดังกล่าว โดยได้มีการน าไปใช้กับ ACAS ของสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้แล้ว 

 ทั้งนี้ การส่งข้อมูลสินค้าที่จัดส่งทางอากาศล่วงหน้ามีความส าคัญยิ่งต่อศุลกากรในการประเมินความเสี่ยง
เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า และเป็นประเด็นถกเถียงส าคัญประเด็นหนึ่งในที่ประชุมของคณะท างาน
องค์การศุลกากรโลกเพ่ือปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับปรับปรุง) ด้วย 

อ้างอิง 
https://www.aircargonews.net/news/airline/single-view/news/champ-and-icelandair-in-pact-pilot-
for-pre-load-data-transmission.html 

Credit: Icelandair 
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จีนเปิดเขตศุลกากรน าร่องส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เขตศุลกากรน าร่องส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ  

ที่เมือง Zhuhai จังหวัด Guangdong ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ด้วยการอนุญาตให้ผู้ประกอบการน าเข้า

สินค้าเข้ามาในเขต โดยจัดเป็นสินค้าทัณฑ์บนก่อนจะตรวจปล่อยสินค้าออกนอกเขตต่อไป เป็นที่คาดว่า โครงการ

ดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการและลดระยะเวลาในการขนส่ง ส่งผลให้สินค้าราคาถูกลงอันจะเป็นผลดี

ต่อผู้บริโภค 

 เขตศุลกากรดังกล่าว อนุญาตให้ผู้ให้บริการ platform ส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ น าเข้าสินค้า

จ านวนมากจากต่างประเทศ ตามอุปสงค์ของผู้บริโภคและการคาดการณ์ทางการตลาด โดยสินค้าจะถูกจัดเก็บใน

บริเวณพิเศษที่ศุลกากรก ากับดูแล ก่อนจะขนส่งไปยังผู้บริโภคในฐานะของใช้ส่วนตัว (personal items) 

 เป็นที่คาดว่า โครงการน าเข้าสินค้าทัณฑ์บนดังกล่าวนี้ จะดึงดูดผู้ประกอบการจากฮ่องกงและมาเก๊า 

เนื่องจาก เมือง Zhuhai เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานฮ่องกงโดยตรง ตั้งแต่สะพาน Hong Kong-Zhuhai-Macao  

ได้เปิดให้บริการเมื่อเดือนตุลาคม 2561 นอกจากนี้ ยังคาดว่า ผู้ประกอบการจากประเทศหรือภูมิภาคที่ใช้  

ภาษาโปรตุเกสและภาษาสเปนจะเข้ามาประกอบการกิจการด้วย 

อ้างอิง 

http://www.globaltimes.cn/content/1138002.shtml 

Credit: 10 Design 
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สหราชอาณาจักรประกาศใช้พิธีการศุลกากรน าเข้าที่ง่ายขึ้น  

กรณีออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีความตกลง 

 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศุลกากรและสรรพากรสหราชอาณาจักร (HM Revenue and Customs 

หรือ HMRC) แจ้งต่อผู้ประกอบการกว่า 145 ,000 ราย ที่ประกอบกิจการในอียู เกี่ยวกับพิธีการน าเข้าสินค้า 

ที่ง่ายข้ึน รวมทั้งการเตรียมการต่าง ๆ เพื่อใช้พิธีการดังกล่าว 

 Transitional Simplified Procedures (TSP) เป็นพิธีการที่จะน ามาใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี ในเบื้องต้น 

กรณีที่สหราชอาณาจักรออกจากอียูโดยไม่มีความตกลง เ พ่ือให้ผู้ประกอบการน าเข้าสินค้าได้โดยสะดวก  

โดยผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนขอใช้ TSP จะสามารถขนสินค้าจากอียูเข้ามาในสหราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องยื่น

ใบขนสินค้าเต็มรูปแบบ (full customs declaration) จนกว่าสินค้าจะข้ามชายแดน และสามารถเลื่อนการช าระ

ภาษีได้จนถึงเดือนถดัไปหลังจากท่ีน าเข้า 

 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะใช้ TSP ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1. มีหมายเลข (EORI) Economic Operator Registration and Identification 

 2. จดทะเบียนก่อตั้งในสหราชอาณาจักร 

 3. น าเข้าสินค้าจากอียูเข้ามาในสหราชอาณาจักร 

 HMRC เปิดให้ลงทะเบียนใช้ TSP ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และคาดว่า จะเปิดให้ใช้ TSP มากกว่า 

1 ปี เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมตัวส าหรับพิธีการศุลกากรแบบเต็มรูปแบบ โดยจะทบทวนนโยบายเป็น

ระยะ 3-6 เดือน หลังจากน ามาใช้บังคับวันที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นที่สมาชิกภาพของสหราชอาณาจักร 

สิ้นสุดลง 

อ้างอิง 

https://www.gov.uk/government/news/hm-revenue-and-customs-simplifies-importing-from-the-eu-as-part-of-

no-deal-preparation  
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EU ประกาศเผยแพร่ Union Customs Data Model 3.0 

 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อียูประกาศเผยแพร่ European Union Customs Data Model (EUCDM) 

3.0 ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด 

 EUCDM เป็น data model ส าหรับระบบของศุลกากรในอียู เช่น NCTS, AES, ICS และส าหรับระบบ

ตรวจปล่อยสินค้าของประเทศสมาชิก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ก าหนดรูปแบบข้อมูลตาม

กฎหมายของอียูที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร และเป็นต้นแบบเพียงหนึ่งเดียวส าหรับการพัฒนาทางเทคนิคของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่ศุลกากรในอียูใช้ในการประมวลผลข้อมูล 

 ทั้งนี้ EUCDM มีแผนผัง (mapping) แสดงความสอดคล้องกับข้อก าหนดทางข้อมูลของ WCO Data 

Model (WCO DM v.3.6.0) ด้วย 

 ผู้ที่สนใจ สามารถอ่านเพ่ิมเติมได้ที่ https://svn.taxud.gefeg.com/svn/Documentation/ 

EUCDM/EN/index.htm 

 

Credit: AgentMail 
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จีนกับหนทางสู่เส้นทางสายไหมดิจิทลั 

 เมื่อปี 2556 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศโครงการริเริ่ม Belt and Road Initiative (BRI) เพ่ือพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับการรวมกลุ่มทางการค้า การเงิน และผู้คน ในกว่า 80 ประเทศ ตั้งแต่เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง ตลอดจนถึงยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง โดยที่ผ่านมา 

จีนได้สร้างเส้นทางคมนาคม สายเคเบิ้ลออปติก เครือข่าย 5G ดาวเทียม และเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงระบบ

เหล่านี้ รวมทั้งระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะผลักดันให้จีนเป็นผู้น าในการก าหนดบรรทัดฐานและ

หลักเกณฑ์ดิจิทัลในประเทศเหล่านี้ 

 ตั้งแต่ปลายปี 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 เยอรมนี โปแลนด์ และบางประเทศที่รับหรือที่ก าลังพิจารณา

รับการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศจากจีน อาจระงับโครงการไว้ เพ่ือเจรจากับจีนเพ่ิมเติมผ่านช่องทางการทูต 

เนื่องจากมีข้อกังวลว่า ความตกลงให้ผลประโยชน์กับจีนมาก ในขณะที่ประเทศในโครงการ BRI ต้องแบกรับ 

ความเสี่ยงหลายประการ 

 ไทยเป็นประเทศหนึ่งใน BRI และมีโครงการสร้างสายเคเบิ้ลออปติกจากจีน จึงอาจเป็นข้อท้าทายส าหรับ

ศุลกากรในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ซ้ือขายผ่านอินเทอร์เน็ตจากจีน 

 

อ้างอิง 
https://www.iiss.org/blogs/analysis/2019/01/china-digital-silk-road 
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คณะกรรมาธิการยุโรปให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการ  

กรณีสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีความตกลง 

 เนื่องจากสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักรในอียูจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มีนาคม 2562 อันจะส่งผลให้  

สหราชอาณาจักรกลายเป็นประเทศที่สาม คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอแนะให้ผู้ประกอบการในอียูเตรียมตัว  

ให้พร้อมอย่างเร่งด่วน หากไม่มีข้อยุติเกี่ยวกับความตกลงส าหรับระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 

 เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเตรียมการ คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดท าเว็บเพจเพ่ือน าเสนอข้อมูล

และค าแนะน าต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวกรณี Brexit 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en 

2. รายการตรวจสอบ (checklist) ส าหรับผู้ประกอบการ 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en.pdf 

3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับศุลกากรส าหรับผู้ประกอบการ 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/leaflet-brexit-customs-guide-for-

businesses_en.pdf 

Credit: IamExpat 
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คณะท ำงำนเพื่อทบทวนอนุสัญญำเกียวโต (ฉบับปรับปรุง)  

เสร็จสิ้นกำรประชุมครัง้ที่ 3 

 เมื่อวันที่  6 -8 กุมภาพันธ์  2562 คณะท างานเ พ่ือทบทวนอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง )  
อย่างครอบคลุม (Working Group on the Comprehensive Review of the RKC) ได้จัดประชุมเป็นครั้งที่ 3 
โดยประเทศสมาชิกได้อภิปรายหารือประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการแก้ไข RKC ตามที่ประเทศสมาชิกเสนอ รวมทั้ง
ข้อเสนอของประเทศไทย 6 ข้อ ด้วย ได้แก่ ข้อเสนอเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าล่วงหน้า การช า ระภาษีด้วยวิธี 
อิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบหลังตรวจปล่อยสินค้า การเผยแพร่ข้อมูล ค าวินิจล่วงหน้า และโครงการ Single 
Window โดยทั้งหมด 6 ข้อเสนอ ได้รับการพิจารณาในฐานะ Track A ซึ่งหมายถึง ข้อเสนอได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไปจากประเทศสมาชิก นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ผู้เกี่ยวข้องภายนอก เช่น ผู้ประกอบการ  
ภาคการศึกษา มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแก้ไขอนุสัญญาฯ ด้วย 

 “ International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs 
Procedure” หรือ “อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการพิธีการศุลกากรให้ง่ายและสอดคล้องกัน” หรือที่รู้จักกัน
ในนาม “อนุสัญญาเกียวโต” ผลบังคับใช้เมื่อปี 2517 ก่อนจะผ่านการปรับปรุงแก้ไปต่อมาในปี 2542 และมีผลใช้
บังคับในปี 2549 ในนาม “อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง)” หรือ RKC ในฐานะพิมพ์เขียวส าหรับพิธีการศุลกากร
สมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 ด้วยการปฏิรูปพิธีการศุลกากรให้มีความโปร่งใสและสามารถ  
คาดการณ์ได ้

 ทั้งนี้ อนุสัญญาเกียวโตฯ ไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงมานานกว่า 10 ปี จึงมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าโลกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ Revised Kyoto Convention 
Management Committee จึงได้จัดประชุมเพ่ืออภิปรายหารือถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงอนุสัญญาเกียวโตฯ 
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าและข้อท้าทายด้านความมั่นคงในปัจจุบัน โดยค านึงถึง  
ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 ในโอกาสนี้ ส านักงานฯ จะน าเสนอประเด็นแก้ไขอนุสัญญาฯ ที่น่าสนใจในรายงานการศึกษาของ
ส านักงานฯ ต่อไป 
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การประชุม Working Group on E-Commerce (WGEC) ครั้งที ่5 

องค์การศุลกากรโลก (WCO) จัดการประชุม Working Group on E-Commerce (WGEC) ครั้งที่ 5 ระหว่าง
วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 ในโอกาสนี้ นางสาวลลิตา อรรถพิมล (ผอ.สบศ.3 สสภ.) นายณัชพล คงคาหลวง 
(นักวิชาการศุลกากรช านาญการ) และนายต้น ลีนาวงศ์ (นักวิชาการศุลกากรช านาญการ) เป็นคณะผู้แทน  
กรมศุลกากรเข้าร่วมอภิปรายหารือกับผู้แทนศุลกากรจากประเทศสมาชิก WCO เกี่ยวกับ Framework of 
Standards on Cross-Border E-Commerce และประเด็นข้อท้าทายต่าง ๆ ในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมกับคณะผู้แทนกรมฯ ในการประชุมครั้งนี้ด้วย 
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การประชุม Administrative Committee for the Convention on 
Temporary Admission ครั้งที ่18 และการประชุม Contracting Parties to the 
customs Convention on the ATA Carnet for the Temporary Admission 

of Goods ครั้งที ่15 

คณะผู้แทนกรมศุลกากร อันประกอบด้วย นางสาวอัจฉรา เข็มทองใหญ่ (ผู้อ านวยการส่วนกฎหมาย 
ต่างประทศ) นางสาวนวพร ตั้งจิตเจริญชัย (นิติกรช านาญการ) และนางสาวสิรญา หยิมการุณ (นิติกรปฏิบัติการ) 
เข้าร่วมประชุม Administrative Committee for the Convention on Temporary Admission ครั้งที่  18 
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  Contracting Parties to the customs Convention on the ATA Carnet for the 
Temporary Admission of Goods ครั้งที่ 15 ณ องค์การศุลกากรโลก (WCO) กรุงบรัสเซลส์ ระหว่างวันที่  
27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ในโอกาสนี้ นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนายเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี 
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมกับคณะฯ ในการอภิปรายหารือกับผู้แทนศุลกากรสมาชิก WCO  
ทั่วโลกด้วย 

 



   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Office of Customs Affairs 

Royal Thai Embassy to Belgium, 

Luxembourg and Mission to the EU 

Dreve du Rembucher 89 

1170 Watermael-Boitsfort 

Tel. +32 2 660 5759 

Fax. +32 2 675 2649 

E-mail: thai-customs@skynet.be 

http://brussels.customs.go.th 

Credit: virgin 
Credit: Los Cabos Airport 


	ปก
	บทบรรณาธิการ
	สารบัญ
	1. สหรัฐ ed by terd
	2. ออสเตรเลีย ed by terd
	3. แคนาดา (ศาล) ed by terd
	4. แนวทางสำหรับประเทศไทยในการทำความตกลงกับอียูสำหรับข้อมูล PNR ed by terd
	5. ทางเรือ ทางราง
	ข่าว 1 Icelandair เข้าร่วมโครงการส่งข้อมูลสินค้าล่วงหน้าต่อศุลกากรแคนาดา
	ข่าว 2 จีนเปิดเขตศุลกากรนำร่องสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
	ข่าว 3 สหราชอาณาจักรประกาศใช้พิธีการศุลกากรนำเข้าที่ง่ายขึ้น
	ข่าว 4 EU ประกาศเผยแพร่ Union Customs Data Model 3
	ข่าว 5 จีนกับหนทางสู่เส้นทางสายไหมดิจิทัล
	ข่าว 6 คณะกรรมาธิการยุโรปให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ
	ข่าว 7 คณะทำงานเพื่อทบทวนอนุสัญญาเกียวโต
	กิจกรรม
	ปกหลัง

