
 

ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 ประจ ำเดือนมกรำคม 2563 

 

➢ แนวโน้มในการเคลื่อนย้ายเงินตราที่ผิดกฎหมาย
โดยอาศัยการออกบัญชีราคาสินคา้ที่เป็นเท็จ 

➢ การปฏิรูปทางกฎหมายในเกาหลีใต้เพื่อให ้
อำนาจใหม่แก่ศุลกากรในการปราบปราม 
การเคลื่อนย้ายเงินตราที่ผิดกฎหมาย 

➢ บทบาทของศุลกากรนอร์เวย์ในการจัดตั้ง 
ศูนย์กำกบัดูแลธุรกรรมการโอนเงินและ
แลกเปลีย่นสกุลเงิน 

➢ ศุลกากรจีนและธนาคารแห่งประเทศจีนจบัมือ
ร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน 
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❖  สวัสดีปีใหมค่รับ ท่านผู้อ่าน  

 การเคลื่อนย้ายเงินตราผิดกฎหมายโดยอาศัยการออกบัญชีราคาสินค้าที่เป็นเท็จ ( illicit 
financial flows via trade mis-invoicing: IFFs/TM) เป็ น หั ว ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม ส น ใจ 
อย่างกว้างขวางตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เพราะ IFFs/TM เป็นเครื่องมือขององค์กร
อาชญากรรมในการเคลื่อนย้ายเงินตราที่ได้จากการหนีภาษี การติดสินบน และการกระทำ
ความผิดอ่ืน ๆ โดยอาศัยธุรกรรมการชำระเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่องค์กร
อาชญากรรมใช้ในการฟอกเงินโดยอาศัยธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ ( trade-based 
money laundering: TBML) ดังที่สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รายงาน
ให้ทราบในจดหมายข่าว (CPMU news) ฉบับเดอืนธันวาคม 2562  
 เมื่อปี 2559 ที่ประชุมผู้นำ G20 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร้องขอให้
องค์การศุลกากรโลก (WCO) จัดทำรายงานการศึกษาเกี่ยวกับ IFFs/TM ซึ่ง WCO ได้นำเสนอ
ต่อที่ประชุม G20 Development Working Group เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา  
ณ เมืองทาคูมัน สาธารณรัฐอาร์เจนตินา  
 รายงานดังกล่าวได้นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหลายประการที่ได้จากการสังเคราะห์
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) ของศุลกากรหลายประเทศ โดยนโยบายปราบปราม 
IFFs/TM ต้องมีการจัดสรรอำนาจและทรัพยากรให้แก่ศุลกากรอย่างเพียงพอในการตรวจสอบ
และสืบสวนสอบสวนการออกบัญชีราคาสินค้าที่สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง รวมทั้ ง  
ความผิดปกติในใบขนสินค้าขาออกและขาเข้า นอกจากนี้ การยกระดับความร่วมมือระหว่าง
ศุลกากร หน่วยข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน สรรพากร และตำรวจ เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งทั้งใน  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานมี และในการปฏิบัติการร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ  
เพื่อประโยชน์ในการปราบปรามการเคลื่อนย้ายเงินตราที่ผิดกฎหมายที่แฝงมากับธุรกรรมการค้า
ระหว่างประเทศ 
 ในจดหมายข่าวฉบับนี้ สำนักงานฯ ขอนำเสนอสาระสำคัญของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 
ของศุลกากรเกาหลีใต้ จีน และนอร์เวย์ ซึ่งมีรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรและรูปแบบ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่แตกต่างกันในการปราบปราม IFFs/TM รวมทั้งกรณีศึกษา
ของแต่ละประเทศตั้งแต่การสืบหาเบาะแสจนถึงการเข้าดำเนินปราบปรามการกระทำความผิด 
เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับการปฏิบัติภารกิจของศุลกากรในการจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม
และการปกป้องสังคมจากองค์กรอาชญากรรม  

                          นิติ วิทยาเต็ม 
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แนวปฏิบติัในเบ้ืองตน้ท่ี WCO เสนอแนะใหศ้ลุกากร

ใชใ้นการปราบปรามการเคลือ่นยา้ยเงินตราท่ีกฎหมาย 

  
ในยุคที่ศุลกากรต้องเผชิญกับปริมาณสินค้าที่ล้นทะลัก
เข้ามาเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันสั ้น ศุลกากร 
ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันให้ตรวจปล่อยสินค้าในระยะเวลา
อันรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกัน ศุลกากรไม่อาจละเลย
ภารกิจในการปกป้องสังคมด้วยการปราบปรามสินค้า
หรือธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น องค์การศุลกากรโลก 
(WCO) และประเทศสมาชิก ได้ร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะ
เพื ่อให ้ศ ุลกากรนำไปใช้ปฏิบ ัต ิในการปราบปราม 
การเคลื่อนย้ายเงินตราที่ผิดกฎหมายโดยการออกบัญชี
ราคาสินค้าที่เป็นเท็จ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
สำหรับผ ู ้ประกอบการที ่ปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมาย และ
ปราบปรามผู ้กระทำความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้เทคนิคดังต่อไปนี้  

1. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1.1 การจัดทำประวัติของผู้นำเข้า ซึ ่งบันทึก
ประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับธ ุรกิจ เช ่น รายละเอียดเกี ่ยวก ับความผ ิดปกต ิที่  
เคยเกิดขึ้น การสำแดงราคาที่เป็นเท็จ โทษที่ได้รับ ปริมาณ
การค้าและลักษณะของธุรกิจ เป็นต้น โดยอาจนำข้อมูล
ดังกล่าวมาจัดอันดับความเสี ่ยงของผู ้นำเข้าแต่ละราย  
เพื่อนำมาใช้ประกอบในการพิจารณาว่า เจ้าหน้าที ่ควร
ควบคุมหรือตรวจสอบผู้ประกอบการแต่ละรายมากน้อย
เพียงใด ซึ ่งช ่วยให้เจ ้าหน้าที ่สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.2 การวิเคราะห์สถิติทางการค้า ซึ่งช่วยให้เห็น
ภาพรวมของการค้า ทั ้งประเภทสินค้า ปริมาณการค้า 
ประ เทศท ี ่ เป ็นถ ิ ่ นกำ เน ิด/ประเทศท ี ่ จ ั ดส ่ ง  และ
ผู ้ประกอบการที ่นำเข้า เป็นต้น และเมื ่อนำข้อมูลมา
ประกอบกับอัตราอากรสำหรับสินค้านำเข้าประเภทต่าง ๆ 
จะช่วยให้เจ้าหน้าที ่พบว่า สินค้าประเภทใดที ่สามารถ
จัดเก็บภาษีได้เป็นจำนวนมาก โดยสินค้าประเภทนี้มักมี
ความเสี่ยงสูงที่ผู้นำเข้าได้กระทำความผิดทางศุลกากรหรือ
ให้ข้อมูลบางประการที่ไม่ถูกต้อง เช่น การสำแดงราคา 
ที่เป็นเท็จ การจัดจำแนกสินค้าผิดประเภท หรือการระบุ  
ถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เป็นต้น  ทั้งนี้ 
สินค้าประเภทที่มีปริมาณการนำเข้าสูงที่สุดหรือที่มีอัตรา
อากรสูงที ่สุด ไม่ใช่ป ัจจัยเพียงประการเดียวที ่บ่งชี ้ว่า  
เป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง แต่เป็นเพียงข้อมูลในเบื้องต้นที่
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ช ่วยให้ศ ุลกากรต ัดส ินใจในการจ ัดสรร
ทรัพยากรเพื่อเข้าตรวจสอบต่อไป 
 1.3 การจัดทำฐานข้อมูลการประเมิน
ราคาสินค้า ศุลกากรหลายแห่งได้จัดทำหรือ
กำลังจัดทำฐานข้อมูลการประเมินราคาสินค้า 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจหาการสำแดง

ราคาที ่เป็นเท็จ โดยข้อมูลที ่ป้อนเข้าในฐานข้อมูล คือ  
ราคาที่ระบุในใบขนสินค้า ซึ่งเมื ่อนำมาเปรียบเทียบกับ
ราคาสินค้าประเภทเดียวกันแล้ว จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
พบความผิดปกติ โดยเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารประกอบ
เพิ่มเติมจากผู้นำเข้า หรือปฏิเสธไม่รับราคาที่สำแดงโดย 
ไม่ซักถามเพิ่มเติมก็ได้1 

2. การแลกเปลี ่ยนข้อมูลเกี ่ยวกับการประเมินราคา
ศุลกากร 
 ความตกลงว ่าด ้วยการอำนวยความสะดวก 
ทางการค้า (Trade Facilitation Agreement: TFA) ของ
องค ์การการค้าโลก (WTO) มาตรา 12 .2 กำหนดให้ 
สมาชิกภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลในใบขนสินค้าและเอกสาร
ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการร้องขอ เพื่อใช้ใน 
การตรวจสอบใบขนสินค้าในกรณีมีเหตุต้องสงสัยอันควร 
ทั ้งนี ้ ในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับการประเมินราคาศุลกากร 
คณะกรรมการเทคนิคด้านการประเมินราคาศุลกากร

 
1 องค์การศุลกากรโลก (WCO) สนับสนนุให้ใช้ฐานข้อมูลการประเมิน
ราคาศุลกากรเพื่อประเมินความเส่ียงควบคู่กับหลักเกณฑ์อื่น ๆ โดย WCO 
และคณะกรรมการเทคนิคด้านการประเมินราคาศุลกากร (Technical 
Committee on Customs Valuation) ได้จัดทำ Guidelines on the 
Development and Use of a National Valuation Database as a 

เสนอแนะให้ศุลกากรในประเทศนำเข้า ดำเนินการสืบสวน
ก่อนร้องขอข้อมูลจากประเทศส่งออก 

3. ขั้นตอนการควบคุมทางศุลกากร 
 WCO สนับสนุนให้ดำเนินการควบคุมตรวจสอบ
การประเมินราคาทั้ง 3 ข้ันตอน ได้แก่ 
 3.1 ก่อนการตรวจปล่อยสินค้า ด้วยการออก 
คำวินิจฉัยราคาล่วงหน้า ตาม TFA มาตรา 3.9b 
 3.2 ระหว่างการตรวจปล่อยสินค้า ในขั้นตอนนี้ 
ศุลกากรมีข้อมูลทางเอกสารและระยะเวลาที ่จำกัดใน 
การตรวจปล่อยสินค้า กล่าวคือ เมื่อสินค้ามาถึง ศุลกากร
มักมีเพียงบัญชีราคาสินค้า บัญชีสินค้า และใบตราส่ง  
โดยหากประสงค์ดำเนินการควบคุมตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ต้องขอเข้าถึงข้อมูลทางบัญชีและ

Risk Assessment Tool เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำและใช้ฐานข้อมูล
การประเมินราคาศุลกากร (ดาวน์โหลด Guidelines ดังกล่าวได้ที่ 
http://www.wcoomd.org/en/topics/valuation/instruments-
and-tools/guidelines.aspx) 

Credit: Mantaria 

Credit: Icon Ninja 
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินอื่น ๆ เช่น ค่านายหน้า 
ค่าสิทธิ ซึ ่งต้องใช้ระยะเวลาในการจัดหาและตรวจสอบ  
อันอาจไม่ท ันการสำหร ับสินค ้าที ่รอการตรวจปล ่อย  
ด้วยเหตุนี้ การควบคุมตรวจสอบระหว่างการตรวจปล่อย
สินค้าจึงเหมาะสมสำหรับผู้ขายสินค้าเป็นครั้งคราวที่ ไม่มี
ระบบบัญชีที ่เป็นทางการ ไม่มีสถานที ่ประกอบกิจการ 
เป็นหลักแหล่ง หรือทำการซื้อขายด้วยเงินสด 
 3.3 หลังการตรวจปล่อยสินค้า เป็นขั้นตอนที่
ศ ุลกากรมีข ้อม ูลทางเอกสารและระยะเวลาสำหรับ 
การควบค ุมตรวจสอบมากที ่ส ุด จ ึง เป ็นว ิธ ีที่ ดีท ี ่สุด 
ใ นกา รต รวจสอบการประ เม ิ น ร าค า  นอกจากนี้   
การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยสินค ้า ย ังช ่วยให้
เจ ้าหน้าที ่ เห ็นภาพรวมที ่สมบูรณ์ของผู ้ประกอบการ  
และสามารถตรวจสอบเบื้องหลังของการขนส่งสินค้าหลาย
คร ั ้งได ้ในเวลาเด ียวก ัน ซ ึ ่งม ีประส ิทธ ิภาพมากกว่า 
การตรวจสอบการขนส่งแต่ละคร้ังแยกต่างหากจากกัน 

อย่างไรก็ตาม แม้เจ ้าหน้าที ่ศ ุลกากรจะดำเนินการ 
ตามแนวปฏิบัติที ่ WCO แนะนำมาข้างต้นแล้วก็ตาม  
แต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะไม่เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด หากปราศจากการจัดสรรอำนาจและทรัพยากรที่
เพียงพอให้แก่ศุลกากรในการปราบปรามการออกบัญชี
ราคาสินค้าที่เป็นเท็จ การให้ศุลกากรเข้าถึงฐานข้อมูล
ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา และการอำนวยความสะดวก
ในความร่วมมือระหว่างศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ  
ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง โดยอาจเป ็นการแลกเปล ี ่ยนข ้อมูล 
(information sharing) การตั้งคณะสืบสวนสอบสวนร่วม 
(joint investigation team) หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วม 
(multi-agency task force) หร ือการมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงานหรือประจำการในหน่วยงาน
อื่นชั่วคราว (secondment)  ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา
ของศุลกากรประเทศต่าง ๆ ในบทความต่อไป 
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เกาหลใีตป้ฏิรปูกฎหมายและองคก์รเพ่ือใหอ้ านาจแก่

ศลุกากรในการปราบปรามการเคลื่อนยา้ยเงินตรา 

ท่ีผิดกฎหมายอยา่งไร 

การเคลื ่อนย้ายเงินตราที ่ผ ิดกฎหมาย  
มักถูกมองว่า เป็นประเด็นที ่เกี ่ยวข้อง 
ก ับการ เ ง ิ นหร ื อภาษ ี อากร  ด ั งนั้ น  
การปราบปรามการกระทำความผิด
ดังกล่าว จึงควรเป็นหน้าที่ ของหน่วยงาน
ที ่กำกับดูแลทางการเงินหรือสรรพากร 
อย่างไรก็ตาม ศุลกากรเกาหลีใต ้เห ็นว่า  
หากเป็นการเคลื่อนย้ายเงินตราที่ผิดกฎหมายที่
อาศัยระบบการค้าระหว่างประเทศ ศุลกากรควรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปราบปรามการกระทำความผิดดังกล่าว 
เพราะศุลกากรมีความรู ้ความเชี ่ยวชาญด้านธุรกรรม
การค้าระหว่างประเทศมากกว่าสถาบันทางการเงินหรือ
สรรพากร ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดการปฏิรูปทางกฎหมายและ
ทางองค์กร เพื ่อให้ศ ุลกากรมีอำนาจและส่วนร ่วม 
ในการปราบปรามการเคลื่อนย้ายเงินตราที่ผิดกฎหมาย
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. อำนาจในการตรวจสอบธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา
ย้อนหลัง 
ภายหลังจากที่เกาหลีใต้เปิดเสรีในภาคการค้าและการเงิน1 
ศ ุลกากรได ้ร ับมอบอำนาจในการตรวจสอบธ ุรกรรม

 
1 ภายหลังจากที่เกาหลีใต้เข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในปี 2539 และรับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รัฐบาลเกาหลีใต้ได้

แลกเปลี่ยนเงินตราย้อนหลัง (ex post 
facto examination) ต ั ้ งแต ่ป ี  2542 
ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการ
เพิ ่มอำนาจหน้าที่ในการสอดส่องดูแล 
ให้แก่ศ ุลกากร โดยอำนาจดังกล่าวมี  

ความแตกต่างจากการตรวจสอบหลัง 
การตรวจปล่อยส ินค ้า (post-clearance 

audit) ซ ึ ่ งม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่ อตรวจสอบหา 
การกระทำความผิดทางภาษีและการลักลอบนำเข้าสินค้า 
ในขณะที ่การตรวจสอบธ ุรกรรมแลกเปล ี ่ยนเง ินตรา
ย้อนหลัง เป็นกระบวนการตรวจสอบเพื่อสืบหาการกระทำ
ความผิดโดยอาศัยธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตรา เช่น 
การแลกเปลี่ยนเงินตรานอกระบบการเงินที่เป็นทางการ 
การฟอกเงิน และการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกนอกประเทศ 
(capital flight) เป็นต้น 
 ในการนี ้ หากตรวจพบเบาะแสเพียงเล็กน้อย 
เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถดำเนินการตรวจสอบได้โดย 
ไม่ต้องใช้หมายค้นหรือหมายยึด เนื ่องจากในขั้นตอนนี้  
เป็นเพียงการใช้มาตรการทางปกครอง ในทางปฏิบัติ 
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเริ ่มต้นกระบวนการตรวจสอบโดย 

เปลี ่ยนมาใช้นโยบายเปิดเสรีทางการค้าและยกเลิกระเบียบข้อบังคับ
เกี ่ยวกับการแลกเปลี ่ยนเงินตรา โดยหันมาใช้มาตรการสอดส่องดูแล 
ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราและการตรวจสอบย้อนหลังแทน 
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การตรวจเทียบข้อมูลในใบขนสินค้ากับข้อมูลธุรกรรม
แลกเปลี่ยนเงินตราที่ใช้ในการชำระสินค้าตามใบขนสินค้า 
โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้เจ้าหน้าที ่ตรวจพบ 
การออกบัญชีราคาสินค้าที่เป็นเท็จในหลายกรณี เพราะ
การปลอมแปลงและกลบเกลื่อนร่องรอยของธุรกรรมชำระ
เงินเป็นสิ่งที่กระทำได้ยาก อันเนื่องมาจากข้อกฎหมายที่
กำหนดให ้ธนาคารต ้องรายงานธ ุรกรรมต ่อสถาบัน 
ทางการเงินที่กำกับดูแล  
 ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่เห็นควรเริ่มต้นกระบวนการ
สืบสวนสอบสวนทางอาญา เจ้าหน้าที่ต้องขอหมายศาลใน
การรวบรวมหลักฐานเพื ่อพิส ูจน์เจตนาในการกระทำ
ความผิด 

2. การบัญญัติให้การออกบัญชีราคาสินค้าที่เป็นเท็จ  
เป็นความผิดทางอาญา โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อ
การจัดเก็บภาษี 
 ในยุคที่นานาประเทศลงนามในความตกลงการค้า
เสรี โดยเฉพาะความตกลงในระดับภูมิภาค อัตราภาษี
ศุลกากรได้ลดลงทั่วทั้งโลก ผู้ประกอบการจึงมีแรงจูงใจ
น้อยลงในการกระทำความผิดโดยสำแดงราคาต่ำกว่า 
ความเป็นจริงเพื่อหนีภาษีศุลกากร แต่หันมาสำแดงราคาสูง
กว่าความเป็นจริงเพื ่อหนีภาษีเง ินได้นิติบ ุคคลแทน2  
เพราะราคาต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นทำให้กำไรลดลง ภาษีเงินได้
นิติบุคคลที่ต้องชำระจึงลดลงด้วย 
 ที่ผ่านมา ข้อกฎหมายและมาตรการที่ศุลกากร
เกาหลีใต้ใช้ในการปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับการค้า

 
2 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินคา้ที่มีอตัราอากรที่ต ่า ในขณะที่สินคา้ที่มี
อตัราอากรที่สงู มกัมีความเสี่ยงต่อการส าแดงราคาที่ต ่ากว่าความ
เป็นจริง  

ระหว่างประเทศ มุ้งเน้นไปยังการปราบปรามการสำแดง
ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายศุลกากรในปี 2556 โดยบัญญัติให้การออก
บัญชีราคาสินค้าที่เป็นเท็จเป็นความผิดทางอาญา ไม่ว่าจะ
มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีเพียงใดก็ตาม การปรับปรุง
แก ้ ไขกฎหมายด ังกล ่าว ช ่วยให ้ศ ุลกากรเกาหล ี ใต้
ปราบปรามการออกบัญชีราคาสินค้าที่เป็นเท็จได้กว้างขวาง
กว่าเดิม โดยในระหว่างปี 2556 – 2560 มีการสืบสวน
สอบสวนจำนวน 154 คดี มีมูลค่ารวมกว่า 792 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 25,000 ล้านบาท) 

3. การบริหารจัดการองค์กร 
 ปี 2543 ศุลกากรเกาหลีใต้จัดตั้งหน่วยสืบสวน
สอบสวนการกระทำความผิดทางการเงินที่เกี ่ยวเนื่องกับ
ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราโดยเฉพาะ จำนวน 4 หน่วย 
โดย 1 หน่วย ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ และอีก 3 หน่วย
ที่เหลือ ประจำอยู่ในด่านศุลกากรท้องถิ่น ก่อนจะขยาย
หน่วยปฏิบัติงานในพื ้นที ่เพิ ่มขึ ้นเป็น 7 หน่วย โดยมี
เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนเพิ่มขึ้นจาก 
66 นาย เป็น 87 นาย นอกจากนี้ ศุลกากรเกาหลีใต้ยังได้
ร ่วมจัดตั ้งหน่วยข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน (Korean 
Financial Intelligence Unit: KoFIU) ในปี 2544 ซึ ่งมี
เจ้าหน้าที ่ศ ุลกากรประจำอยู ่ในฝ่ายวิเคราะห์รายงาน
ธุรกรรมที ่ต้องสงสัย (suspicious transaction reports: 
STRs) และรายงานธุรกรรมแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (currency 
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transaction reports: CTRs) ท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ งก ั บกา รค้ า
ระหว่างประเทศ 

4. คลังข้อมูล 
 ศุลกากรเกาหลีใต้บริการจัดการระบบคลังข้อมูลที่
มีทั ้งข้อมูลบัญชีรายการสินค้าและใบขนสินค้าที่ได้จาก
ระบบตรวจปล่อยสินค้าอัตโนมัติ รวมทั้งข้อมูลธุรกรรม
แลกเปลี่ยนเงินตราจากธนาคารกลาง ข้อมูลด้านภาษีจาก
หน่วยงานภาษีอื ่น ๆ ในประเทศ ข้อมูลการตรวจคนเข้า
เมืองจากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และข้อมูล STRs และ 
CTRs จาก KoFIU นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
ของศุลกากรสามารถสืบหารายงานความน่าเชื ่อถือของ
ผู้ประกอบการที่ต้องสงสัยผ่านระบบคลังข้อมูลดังกล่าวได้ 
โดยศุลกากรเกาหลีใต้บอกรับรายงานความน่าเชื ่อถือ 
จากสถาบันจัดอันดับความน่าเช ื ่อถือจากทั ้งในและ
ต่างประเทศ ข้อมูลต่าง ๆ เหล่าน ี ้ ช ่วยให้เจ้าหน้าที่  
ตรวจพบความผิดปกติในเบื้องต้นอันนำไปสู่การตรวจสอบ
และการสืบสวนสอบสวนในขั้นตอนต่อไป 

5. ความร่วมมือกับ KoFIU 
 ศ ุลกากรเกาหล ีใต ้ร ่วมม ือก ับหน ่วยงานรัฐ
ภายในประเทศหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งกับ 

KoFIU ซึ ่งม ีการแลกเปลี ่ยนข้อมูลที ่ เป็นปกติว ิส ัยกับ
ศุลกากร ในขณะที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตำรวจและ
หน่วยงานภาษีกระทำเป็นกรณีไป ในการนี้ ศุลกากรขอ
ข้อมูล STRs และ CTRs จาก KoFIU เพื่อใช้ประกอบการ
สืบสวนสอบสวนผู้ต้องหา นอกจากนี้ ศุลกากรยังขอให้ 
KoFIU เป็นตัวกลางประสานงานกับ FIU ในประเทศอื่น ๆ 
ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบธุรกรรมของผู้ประกอบการที่
ต้องสงสัยในต่างประเทศ 

การปฏิรูปทางกฎหมายและทางองค์กรของเกาหลีใต้ให้
เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันดังกล่าวมาข้างต้น แสดง
ให้เห็นถึงการยอมรับศุลกากรในฐานะหน่วยงานที ่มี
ความสำคัญในการปราบปรามการเคลื่อนย้ายเงินตราที่
ผ ิดกฎหมายโดยอาศัยระบบการค้าระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้อำนาจในการสืบสวนสวนสอบ
ที่ค่อนข้างกว้างขวาง ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่
สำคัญของหน่วยงานอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง และการส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยข้อมูลข่าวกรอง
ทางการเงิน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ศุลกากรเกาหลี
ใต้เข้าจับกุมและเปิดโปงการกระทำความผิดตา่ง ๆ ดังจะ
กล่าวในบทความต่อไป 

  
อ้างอิง 
Han Chang-Ryung. “Combating Illicit Financial Flows: Practice of Korea Customs Service”. Illicit Financial 

Flows via Trade Mis-Invoicing: Study Report 2018. WCO : 2018. Pp. 139-142. 
WCO. Wrap-up of the WCO Conference on Illicit Financial Flows and Trade Mis-Invoicing. WCO News 86. 

https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-86/wrap-up-of-the-wco-conference-on-illicit-
financial-flows-and-trade-mis-invoicing/. Accessed 24 January 2020. 
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ความส าเร็จของศลุกากรเกาหลีใตใ้นการปราบปราม

การเคลื่อนยา้ยเงินตราท่ีผิดกฎหมาย 

อำนาจในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนที่กว้างขวาง การเข้าถึงข้อมูลทางธุรกรรมทางการเงิน และความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื ่น ๆ ช่วยให้ศุลกากรเกาหลีใต้เข้าดำเนินการปราบปรามการเคลื ่อนย้ายเงินตราที ่ผ ิดกฎหมายที่
ผู้ประกอบการกระทำโดยออกบัญชีราคาสินค้าหรือใบขนสินค้าที่เป็นเท็จ ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบโดยทั่วไปที่เกี่ยวพัน
กับการจัดตั้ง shell company1 การออกใบขนสินค้าสำหรับสินค้าที่ไม่ได้จัดส่งจริง (phantom shipment) และ
การลักลอบขนถ่ายเงินที่ได้จากการสำแดงราคาที่เป็นเท็จ ผ่านเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังนี้  

กรณีศึกษาท่ี 1 

 บริษัท A ในเกาหลีใต้ นำเข้าสารกึ่งตัวนำ (semiconductor) โดยตรงจากบริษัท B ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางการค้า 
ในจีน อย่างไรก็ตาม บริษัท A สำแดงต่อศุลกากรว่า ได้นำเข้าสารกึ่งตัวนำจากบริษัท B ผ่านบริษัท C ในจีนซึ่งเป็น shell 
company (ซึ่งบริษัท A เป็นผู้ก่อตั้งและควบคุม) เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัท C เข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อขายระหว่าง
บริษัท A และบริษัท B ในกรณีนี้ บริษัท A สำแดงราคาสูงกว่าความเป็นจริงต่อศุลกากร โดยราคาที่สำแดงต่างจาก 

 
1 บริษัทที่ไม่มสีินทรัพย์หรือกจิการเป็นของตัวเองอย่างชัดเจน แต่ถกูจัดตั้งขึ้นเพือ่เป็นหน่วยทางธุรกิจหน่วยหนึ่งเพื่อเช่ือมโยงหรือเพื่อใช้เป็น
องค์ประกอบในการทำธุรกรรมทางธุรกจิใด ๆ โดยผู้ก่อตั้งสามารถจัดโครงสร้างองค์กรได้ในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงรูปแบบที่นิยมในการวางโครงสร้าง shell 
company คือ การจัดตั้งให้อยู่ในรูปแบบ holding company เพื่อถอืหุ้นบริษทัอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทเดยีวกันเพือ่ประโยชน์ในการลดภาระภาษีเงินได้
ประเภทเงินปันผล (http://www.fpo.go.th/main/getattachment/Department/Bureau-of-Legal-Affairs/8/2370/CNT0015587-1.pdf.aspx) 
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ราคาตลาดถึง 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 502 ล้านบาท) ซึ่งถูกนำไปเก็บสะสมไว้ที่บริษัท C ภายหลังจากนั้น  
เงินจำนวน 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 188 ล้านบาท) ถูกโอนจากบริษัท C มายังเกาหลีใต้ โดยแสดงให้เห็นว่า  
เป็นเงินที่หามาได้ในจีนโดยชอบด้วยกฎหมาย  
 อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้พบเบาะแส เมื่อตรวจเทียบใบขนสินค้าเข้ากับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราของ
บริษัท A โดยผลการสืบสวนสอบสวนพบความผิดปกติว่า ราคาสินค้านำเข้าเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันสั้นภายหลังจากมี  
การจัดตั้งบริษัท C ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำบริษัท A เข้าตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมซื้อขาย และใช้หมายค้น
และหมายยึดเพื่อให้ได้มาซึ่งบัญชีราคาสินค้าที่แท้จริงและบัญชีราคาสินค้าที่เป็นเท็จ จึงได้พบความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่
แท้จริงระหว่างบริษัท A และ C นอกจากนี้ การสืบสวนสอบสวนยังนำไปสู่การเปิดโปงการฟอกเงินของบริษัท A ซึ่งนำเงิน
เข้ามาในเกาหลีใต้โดยอำพรางว่า เป็นค่าตอบแทนของพนักงาน เงินบริจาคที่ได้รับจากชาวต่างชาติ และเงินลงทุนโดยตรง
จากชาวต่างชาติ
 

กรณีศึกษาท่ี 2  

 บริษัท D เป็นผู้จัดหาเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกส์ในเกาหลีใต้ โดยมีบริษัท E  
เป็นบริษัทสาขาที่ซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellet) ในฟิลิปปินส์ และบริษัท F เป็นบริษัทสาขาที่ทำหน้าที่จัดส่ง
ของในเกาหลีใต้  
 เมื ่อประสบกับปัญหาทางการเงิน บริษัท D จัดทำสัญญาซื้อขายโดยแสร้งว่าซื ้อเชื ้อเพลิงฯ จากบริษัท E 
นอกจากนี้ บริษัท D ยังได้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) กับธนาคารหลายแห่ง โดยให้บริษัท F ออกใบตราส่ง โดยไม่มี
การขนส่งสินค้าจากบริษัท E ในการนี้ บริษัท E ได้ยื่น L/C และใบตราส่งเพื่อขอรับชำระเงินจากธนาคาร ทำให้บริษัท D 
ผิดนัดชำระหนี้ L/C และยักยอกสินเชื่อการค้าต่างประเทศจากธนาคารผู้ออก L/C เป็นจำนวน 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 533 ล้านบาท) ซึ่งถูกนำไปเก็บที่บริษัท E ภายหลังจากนั้น เงินจำนวน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 470 
ล้านบาท) ถูกยักย้ายถ่ายเทมาเก็บไว้ที่บริษัท D และอีก 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เหลือ (ประมาณ 62 ล้านบาท) ถูกบริษัท D 
นำไปใช้ประโยชน์บางประการ  
 ธนาคารที่ได้รับความเสียหายแจ้งข้อมูลธุรกรรมที่ต้องสงสัย (STR) ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรว่า บริษัท D ยื่น 
ใบตราส่งปลอมโดยไม่มีการขนส่งสินค้า เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้าของ
บริษัท D และหมายเลขใบตราส่ง โดยตรวจเทียบกับข้อมูลใน L/C ที่ได้จากธนาคารผู้ออก L/C จึงได้พบกับความจริง
ดังกล่าวข้างต้น 
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กรณีศึกษาท่ี 3 

 บริษัท G ในเกาหลีใต้ นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าภายในประเทศ โดยจัดตั้งบริษัท H ในฮ่องกง  
เป็น shell company เพื่อเก็บเงินจำนวน 6.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 207 ล้านบาท) ที่ได้จากการสำแดงราคา
นำเข้าสูงเกินกว่าความเป็นจริง ในการนี้ เพื่ออำพรางที่มาของเงิน บริษัท H แจ้งต่อสรรพากรฮ่องกงว่า เงินดังกล่าวเป็น 
เงินปันผล และโอนเงินจำนวนนั้นไปยังบัญชีของผู้ถือหุ้นที่เปิดกับธนาคารในฮ่องกง ผู้ถือหุ้นใช้บัตรเดบิตถอน เงินผ่าน
เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ในเกาหลีใต้ เพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยและอสังหาริมทรัพย์  
 การสืบสวนสอบสวนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า ราคานำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าจากบริษัท H สูงกว่า
บริษัท J ซึ่งขายสินค้าประเภทเดียวกันให้กับบริษัท G และแม้ในกรณีที่บริษัท G นำเข้าสินค้าโดยตรงจากบริษัท J บริษัท 
G ยังคงสำแดงว่า นำเข้าผ่านบริษัท H และสำแดงในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง ในการนี้ บริษัท G เก็บเงินส่วนต่าง
ระหว่างราคาที่สำแดงสูงเกินความเป็นจริงและราคาที่แท้จริงของสินค้าไว้ที่บริษัท H และภายหลังจากนั้น เงินจำนวน
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ดังกล่าวได้ถูกยักย้ายถ่ายเทมายังบัญชีส่วนตัวของผู ้ถือหุ ้นในบริษัท H ก่อนจะถูกทยอยถอนออกไปทีละน้อยจาก 
เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติในเกาหลีใต้ เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจพบร่องรอย 

  

กรณีศึกษาของศุลกากรเกาหลีใต้ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มบางประการในการออกบัญชีราคาสินค้าที่เป็นเท็จ 
กล่าวคือ ผู้กระทำความผิดสำแดงราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง  และใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อกลบเกลื่อนร่องรอย เช่น  
การจัดตั้ง shell company การออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าโดยไม่มีสินค้าอยู่จริง หรือการยักย้าย
ถ่ายเทเงินโดยแจ้งต่อทางการว่า เป็นเงินที่ได้จากการประกอบกิจการ เป็นต้น นอกจากนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบ
ฐานข้อมูลศุลกากรเกาหลีใต้เป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งในการเข้าดำเนินการปราบปรามอย่างมีประสิทธิภาพ  
เมื่อนำมาใช้ร่วมกับเทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่น ๆ 

 

อ้างอิง 
Han Chang-Ryung. “Combating Illicit Financial Flows: Practice of Korea Customs Service”. Illicit Financial Flows 

via Trade Mis-Invoicing: Study Report 2018. WCO : 2018. Pp. 142-3. 
มานะสันต์, สมุาพร (ศรสีุนทร) ดร. ข้อคิดทางกฎหมายจากกรณี The Panama Papers. สำนักเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลัง. http://www.fpo.go.th/main/getattachment/Department/Bureau-of-Legal-
Affairs/8/2370/CNT0015587-1.pdf.aspx. Accessed 27 January 2020. 
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Currency Register 

กญุแจส ู่ความส าเร็จของ

ศลุกากรนอรเ์วย ์ 

ในการปราบปราม 

การเคลื่อนยา้ยเงินตรา 

ท่ีผิดกฎหมาย 

ในระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ศูนย์กำกับดูแลธุรกรรม
การโอนเงินและแลกเปลี ่ยนสกุลเงิน หรือ Currency 
Register (C.R.) ของนอร์เวย์ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เป็น
เครื ่องมือที ่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในการปราบปราม
อาชญากรรมข้ามแดนทุกประเภท รวมทั้งการเคลื่อนย้าย
เงินตราที่ผิดกฎหมาย โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้
กฎหมาย เช่น ศุลกากร สรรพากร ตำรวจ หน่วยงาน
กำกับดูแลด้านการเงิน เป็นต้น สามารถเข้าถึงข้อมูลใน 
C.R. ได ้ตามที ่กฎหมายของตนได้ให้อำนาจไว้ หรือ 
อาจกล่าวได้ว่า ในปัจจุบัน การสืบสวนสอบสวนคดี
อาชญากรรมข้ามแดนส่วนใหญ่ในนอร์เวย์ ไม่อาจสำเร็จ
ลุล่วงได้ หากปราศจาก C.R. 

เหต ุผลหล ักท ี ่นอร ์ เวย ์จ ัดต ั ้ ง  C.R. ส ืบเน ื ่องมาจาก 
ภาคบริการการเงินระหว่างประเทศที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
โดยใช ้เทคโนโลย ีสม ัยใหม ่ในการให ้บร ิการ รวมทั้ง 
การตรวจพบว่า เงินตราจำนวนมากที่เคลื่อนย้ายระหว่าง
ประเทศ มีแหล่งที ่มาจากการกระทำผิดกฎหมายหรือ

ธุรกรรมที ่ผ ิดกฎหมาย ซึ ่งธนาคารโลก (World Bank)  
ได้คาดการณ์ไว้ในปี 2560 ว่า มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 31 ล้านล้านบาท) ในแต่ละปี  
ในการนี้ รัฐบาลนอร์เวย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายเงินตราในรูปแบบดจิทิลั 

Credit: Vegepa Club 
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ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามแดนใน
นอร์เวย์ซึ่งมีนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรี 

C.R. ของนอร์เวย์ จัดตั ้งตาม Currency Register Law 
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เพื่อป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมทางการเง ิน โดยให้
หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและสืบสวน
สอบสวน สามารถ เข ้ าถ ึ ง ข ้ อม ู ล เก ี ่ ย วกับ 
การแลกเปลี ่ยนสกุลเง ินและการโอนเงินทั้ง 
ทางกายภาพและทางอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ท ี ่มี  
เส้นทางการโอนเงินเข้า/ออกจากนอร์เวย์   
ในการนี้ ศุลกากรนอร์เวย์1 ได้รับมอบหมาย 
ให้จัดตั้ง C.R. เพราะศุลกากรได้รับการยอมรับ
ในฐานะหน่วยงานที ่ม ีความเหมาะสมที ่สุด 
ในการติดตามเส้นทางการเคลื่อนย้ายของเงินตราที่ไหล
เข้า/ออกประเทศ อย่างไรก็ตาม ในการจัดตั้ง C.R. นี้ ไม่ได้
มุ่งเน้นไปยังการปฏิรูประบบซอฟต์แวร์ แต่ให้ความสำคัญ
กับระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล และการลดขั้นตอน
รายงานต่อ C.R. สำหรับผู้ที่มีหน้าที่รายงาน เช่น ธนาคาร 
สถาบันทางการเง ิน ผ ู ้ให้บริการแลกเปลี ่ยนเง ินตรา  
ผู้ให้บริการโอนเงิน หน่วยงานรัฐ เป็นต้น นอกจากนี้ หน้าที่
รายงานต่อ C.R. ยังใช้บังคับกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ดิจิทัล (digital currencies) เช่น Bitcoins ด้วย 

 
1 ศุลกากรนอรเ์วย์ มอีำนาจหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินตราที่พรมแดน  
โดยผู้โดยสารต้องสำแดงตอ่ศุลกากร หากนำเงินมากกว่า 25,000 NOK เข้า/ออก 
นอร์เวย์ และหากไม่สำแดง จะถกูปรับเป็นรอ้ยละ 20 ของจำนวนเงินทั้งหมด 
ทั้งนี้ ศุลกากรมอีำนาจยึดจำนวนเงินไวท้ั้งหมดในกรณทีี่ต้องสงสัยว่า เป็นเงินที่
เกีย่วขอ้งกับการกระทำความผิดทางอาญา อย่างไรก็ตาม ในกรณทีี่บุคคล

ศุลกากรนอร์เวย์ประสบความสำเร็จในการจัดตั ้ง C.R. 
ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด โดย C.R.  
เริ ่มปฏิบัติหน้าที ่ในเดือนมกราคม 2548 ก่อนที ่จะถูก
โอนย้ายไปสังกัดในสรรพากรตั้งแต่ปี 2559 อย่างไรก็ตาม 
ศุลกากรนอร์เวย์ยังคงเป็นผู้ใช้บริการหลักของ C.R. 

ที่ผ่านมา C.R. ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างศุลกากร สรรพากร ตำรวจ 
และหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ในคดีการลักลอบค้ายาเสพติดและ
สินค้าผิดกฎหมาย การหนีภาษี และการฟอกเงิน เป็นต้น 
ในการนี ้ มีการตรวจพบข้อมูลการโอนเงินจำนวนมาก 
ออกนอกประเทศของผ ู ้ ถ ูกกล ่าวหา ซ ึ ่ ง ได ้นำไปสู่  

ธรรมดาโอนเงินไปยังต่างประเทศหรอืรับเงนิที่โอนมาจากต่างประเทศผ่าน
ธนาคาร บุคคลนั้นไม่ตอ้งสำแดงต่อศุลกากร โดยธนาคาร สถาบันทางการเงนิ 
หรือผู้ให้บริการในนอร์เวย์ เป็นผูท้ี่ต้องรายงานธุรกรรมนั้นตอ่ Currency 
Register (https://www.toll.no/en/goods/currency/) 

Credit: Nasdaq 
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การเป ิดโปงและการลงโทษผู ้กระทำความผ ิด ท ั ้งนี้  
นอกเหน ือจากประโยชน์ในการปราบปรามผู ้กระทำ
ความผิดแล้ว C.R. ยังมีบทบาทในการป้องกันการกระทำ
ความผิด เพราะการจัดตั้งและการมีอยู่ของ C.R. ทำให้ผู้ที่
คิดจะกระทำความผิดเกิดความยับยั้งชั่งใจ  

ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการออกบัญชีราคาสินค้าที่เป็นเท็จนัน้ 
ศุลกากรนอร์เวย์อาศัยข้อมูลธุรกรรมการชำระเงินจาก C.R. 
ในการเปรียบเทียบราคาที่สำแดงกับราคาที่ได้ชำระจริง  
ในการตรวจหาความผิดปกติของผู ้ประกอบการ ทำให้
ศุลกากรสามารถปราบปรามผู้กระทำความผิดและปกป้อง
ผลประโยชน ์ทางเศรษฐก ิจและส ังคมของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสวัสดิการของนอร์เวย์ที่ต้องอาศัย
ภาษีในการดำเนินการ 

ประการสุดท้าย C.R. ได้เข้ามามีบทบาทในการปราบปราม 

การก่อการร้ายระหว่างประเทศซึ่งอาศัยการเคลื่อนย้าย
เง ินตราระหว่างประเทศในการสนับสนุนทางการเงิน 
แก ่การก ่อการร ้าย ด ังกรณีการส ังหารหม ู ่  76 ศพ  
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 ณ กรุงออสโล ในการนี้ ก่อนที่
จะเก ิดเหต ุการณ์ด ังกล ่าวข ึ ้น ศ ุลกากรนอร ์ เวย ์ ได้  
ตรวจพบธุรกรรมทางการเงินใน C.R. จำนวน 41 รายการ  

ในเดือนพฤศจิกายน 2553 โดยเป็นธุรกรรมที่คนสัญชาติ
นอร์เวย์จำนวนหนึ่งได้โอนเงินให้แก่โรงงานผลิตสารเคมใีน
ต่างประเทศ ภายหลังจากนั้น ศุลกากรได้แจ้งต่อตำรวจ
นอร์เวย ์ในฐานะธุรกรรมที ่ต ้องสงส ัย อย่างไรก็ตาม 
เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ เพราะมี
หล ั กฐานไม ่ เพ ี ย งพอในขณะน ั ้ น  ภ ายหล ั งจากที่  
เหตุโศกนาฏกรรมได้เกิดข้ึน  จึงได้พบว่า 1 ใน 41 ธุรกรรม
ดังกล่าว เป็นการชำระเงินสำหรับสารเคมีตั ้งต้นที่ใช้ใน  
การผลิตระเบิดในเหตุการณ์นั้น ด้วยเหตุนี้ หากธุรกรรมทั้ง 
41 ธุรกรรมใน C.R. ถูกนำไปสืบสวนสอบสวนเพิ ่มเติม  
ก็อาจช่วยป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นได้ 

C.R. ของนอร์เวย์ นับเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งของ
การจัดตั้งหน่วยงานที่บริหารจัดการข้อมูลทางการเงิน
โดยเฉพาะ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งศุลกากร
นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจของตน นอกจากนี้ 
กรณีศึกษานี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศุลกากร
ในฐานะหน่วยงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ในการติดตามเส้นทางการเคลื ่อนย้ายของ
เงินตราที่ไหลเข้า/ออกประเทศ อันนำไปสู่การเปิดโปง
การกระทำความผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

 
 
อ้างอิง 
Norway Customs. “Combating Illicit Financial Flows: The Success Story of the Norwegian Currency Register”. 

Illicit Financial Flows via Trade Mis-Invoicing: Study Report 2018. WCO : 2018. Pp. 158-161. 
Norway Customs. Currency. https://www.toll.no/en/goods/currency/. Accessed 27 January 2020. 
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ศลุกากรจีนและธนาคารแห่งประเทศจีน  

จบัมือรว่มกนัปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน 

ในการปราบปรามการเคลื่อนย้ายเงินตราที่ผิดกฎหมาย
นั ้น อาจไม่มีความจำเป็นต้องจัดตั ้งหน่วยงานขึ ้นมา
โดยเฉพาะดังเช่นในกรณีของเกาหลีใต้และนอร์เวย์  
เสมอไป แต่ความร่วมมืออาจเป็นไปในรูปแบบของ 
การแลกเปลี ่ยนข้อมูลที ่ เป ็นกิจจะลักษณะระหว่าง
หน่วยงานและการปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมกัน ดังเช่นใน
กรณีของศุลกากรจีนและธนาคารแห่งประเทศจีน รวมทั้ง
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายปราบปรามการลักลอบของศุลกากรจีน (General 
Administration of Customs of China: GCC) แ ล ะ 
ฝ่ายปราบปรามการฟอกเงินของธนาคารแห่งประเทศจีน 
(People’s Bank of China) ร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการ
ปราบปรามการลักลอบและอาชญากรรมทางการเงินที่
เกี ่ยวข้องภายใต้กรอบการประชุมร่วมระดับรัฐมนตรี  
เนื ่องจากการลักลอบค้าสินค้ามักมีความเกี ่ยวเนื ่องกับ
ธ ุรกรรมการโอนเง ินจำนวนมากและมีส ่วนพัวพันกับ
ขบวนการฟอกเงิน ด้วยเหตุนี ้ ทั ้งสององค์กรจึงกระชับ
ความร่วมมือและการประสานงานในการสืบสวนสอบสวน

และรวบรวมหลักฐานเกี ่ยวกับธ ุรกรรมการโอนเงินที่  
ผิดกฎหมายที ่เชื ่อมโยงกับการลักลอบค้าสินค้า โดยใช้
จุดเด่นของแต่ละฝ่ายมาช่วยยกระดับงานปราบปราม 
การกระทำความผิดทางการเง ิน และช ่วยให้ท ั ้งสอง 
องค์กรเข้าใจภาพรวมของเครือข่ายและเทคนิคที่องค์กร
อาชญากรรมใช้ในการกระทำความผิดได้ดียิ่งขึ้น 

ศุลกากรจีนและธนาคารแห่งประเทศจีน ได้ร ่วมสร้าง 
กลไกในการแลกเปลี ่ยนข้อมูลบางประเภทอย่างเป็น
กิจจะลักษณะ เช่น ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศจีน
เกี่ยวกับการฟอกเงิน และข้อมูลของศุลกากรจีนเกี่ยวกับ
การเคลื่อนย้ายเงินสดเข้า/ออกประเทศที่ผู้โดยสารสำแดง
ต่อศุลกากร ในการนี้ สำนักงานปราบปรามการลักลอบ 
(Anti-Smuggling Bureau) ของศุลกากร ส่งข้อมูลกรณีที่
บุคคลธรรมดานำเงินออกนอกประเทศเกินกว่าจำนวน 
ท ี ่กฎหมายกำหนด ให ้แก ่ศ ูนย ์ว ิ เคราะห ์และกำกับ 
การปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering 
Monitoring and Analysis Centre) ของ ธน าคารแ ห่ ง
ประเทศจีนอย่างสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกัน ธนาคารแห่ง
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ประเทศจีนส่งข้อมูลเกี่ยวกับการปราบปรามการฟอกเงิน
ให ้แก ่ศ ุ ลกากรจ ีน  ซ ึ ่ ง เป ็นประโยชน ์ต ่อศ ุลกากร 
ในการปราบปรามการลักลอบค้าสินค้าและการฟอกเงินใน
อีกทางหนึ่งด้วย  

ในทางปฏิบัติ ศุลกากรจีนยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ 
ที ่เกี ่ยวข้องทั ้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานที่สังกัดสรรพากร/สรรพสามติ 
และตำรวจ ในการสืบสวนสอบสวน การเข้าจับกุม และ 
การยึดของกลางที ่ใช้ในการกระทำความผิด ดังเห็นได้  
จากกรณีศึกษาดังต่อไปนี้ 

กรณีศึกษาที่ 1  
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 สำนักปราบปราม
การล ักลอบ (ศ ุลกากรจ ีน) สำน ักส ืบสอบ

สอบสวนอาชญากรรมทาง เศรษฐก ิ จ  (กร ะทรว ง 
ความมั ่นคง) ศูนย์ว ิเคราะห์และกำกับการปราบปราม 
การฟอกเง ิน (ธนาคารแห่งประเทศจ ีน) ร ่วมม ือกับ 
กรมศุลกากรและสรรพสามิต (ฮ่องกง) ด่านศุลกากรหวางปู้ 
สำนักความมั ่นคงแห่งเทศบาลเชินเจิ ้น สำนักงานภาษี 
เชินเจิ้น และสำนักงานสาขาของธนาคารแห่งประเทศจีน 
ระดมเจ้าหน้าที ่ 324 นาย รวมทั ้งเจ้าหน้าที ่ศ ุลกากร 
ดำเนินการปฏิบัติการจู่โจมพิเศษในเมืองเชินเจิ้น กวางโจว 
ต ๊งก ่วน เซ ี ่ยงไฮ ้ เฉ ิงต ู และไหเก ่า ในเวลาเด ียวกัน  
ซึ่งนำไปสู่การทลายล้างองค์กรอาชญากรรมที่ลักลอบค้า
สินค้าและปลอมแปลงบัญชีราคาสินค้า โดยเจ้าหน้าที่
จับกุมผู้ต้องหาได้ 38 ราย และยึดสินค้าที่ลักลอบและของ
กลางอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับคดีไว้ได้เป็นจำนวนมาก 

กรณีศึกษาที่ 2 
ในช ่วงปลายป ี 2557 ด ่านศุลกากร
หวางปู้พบเบาะแสว่า กลุ่มบุคคลจำนวน

หนึ ่งกำลังล ักลอบนำเข้าผ ้าและกระทำ
ความผิดอื ่น ๆ ในการนี ้  สำนักงานศุลกากรกวางตุ้ง
ประสานงานกับสำนักสืบสอบสอบสวนอาชญากรรม 
ทางเศรษฐกิจประจำมณฑลกวางตุ้ง สำนักความมั่นคงแห่ง
เทศบาลเชินเจิ้น และฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสำนักงาน
ภาษีเชินเจิ้น จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อสืบสวนสอบสวน
จนพบว่า ผู้ให้บริการตรวจปล่อยสินค้าในเชินเจิ้นได้สมรู้
ร่วมคิดกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในฮ่องกง จัดตั้งคลังสินค้า
ในกวางตุ้งและฮ่องกง และยื่นใบขนสินค้าที่สำแดงราคา
นำเข้าที ่ต ่ำและราคาส่งออกที ่ส ูง โดยใช ้ผ ้าป่านรามี  
กรอบใส่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ชุดหมากรุก และสินคา้มูลค่าต่ำ
อื่น ๆ ในการกระทำความผิดหลายครั้ง คิดเป็นมูลค่าราว  
1 หมื่นล้านหยวน หรือประมาณ 44,800 ล้านบาท 

จากกรณีศึกษาของเกาหลีใต้ นอร์เวย์ และจีน จะเห็น 
ได้ว่า แต่ละประเทศมีรูปแบบความร่วมมือในลักษณะที่
แตกต่างกันออกไปตามแต่จะเลือกใช้ตามความเหมาะสม
กับสถานการณ์ของตน แต่สิ่งที่ศุลกากรขาดเสียมิได้ใน
การปราบปรามการเคลื่อนย้ายเงินตราที่ผิดกฎหมายที่
เกี ่ยวเนื ่องกับการออกบัญชีราคาสินค้าที ่เป็นเท็จ ใน 
ทุกกรณี คือ ข้อมูลธุรกรรมการโอนเงินหรือแลกเปลี่ยน
สกุลเงิน ระบบบริหารจัดการข้อมูลและความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ อำนาจในการดำเนินการสืบสวนสอบสวน
และปราบปราม และความร่วมมืออย่างใกล้ช ิดกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
อ้างอิง 

China Customs. “Briefing on China Customs’ Crackdown on Illegal Money Transfer”. Illicit Financial Flows via Trade Mis-Invoicing: Study 
Report 2018. WCO : 2018. Pp. 157-8. 
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ภาคีอนุสัญญา HS เหน็ชอบกับระบบ HS ฉบับปี ค.ศ. 2022 

 ระบบ HS หรือ Harmonized System ฉบับปี ค.ศ. 2022 (พ.ศ. 2565) ได้รับความเห็นชอบจากภาคี
อนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System Convention) และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 
เป็นต้นไป 
 ระบบ HS เป็นเครื่องมือในการจัดจำแนกประเภทสินค้าและพิกัดอัตราศุลกากรให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันในการค้าระหว่างประเทศ โดย HS ฉบับปี ค.ศ. 2022 นี้ เป็นการปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 7 และมีการปรับปรุง
แก้ไขจำนวน 351 รายการ ที่ครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภท โดยคำนึงถึงบริบทการค้า สิ่งแวดล้อม และ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช่น 
 1. การเพิ่มบทบัญญัติโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดจำแนกสินค้าประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste)  
ซึ่งเป็นข้อกังวลสำหรับประเทศส่วนใหญ่และมีปริมาณการค้าที่สู ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประเทศภาคีใน
การบังคับใช้อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด (Basel 
Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) 
 2. การเพ่ิมบทบัญญัติใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยาสูบและนิโคติน  
 3. การเพ่ิมบทบัญญัติโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดจำแนกสินค้าประเภทอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน  
 4. การเพิ ่มประเภทย่อย (subheadings) และหมายเหตุ (notes) สำหรับสินค้าประเภทสมาร์ทโฟน 
(smartphone) เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
 5. การปรับปรุงประเภทย่อยในประเภทที่ 70.19 (ใยแก้ว) และประเภทที่ 84.62 (เครื่องมือกลสำหรับ  
ใช้งานกับโลหะ) เนื่องจากประเภทย่อยในปัจจุบันไม่ครอบคลุมสินค้าที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 6. การเพิ ่มประเภทย่อยสำหรับสินค้าที ่ใช ้ได ้สองทาง (dual-use goods) เช ่น สารกัมมันตรังสี  
ตู้ปลอดเชื้อ และส่วนประกอบของระเบิดแสวงเครื่อง เป็นต้น 
 ในระหว่างที่ HS ฉบับปี ค.ศ. 2022 ยังไม่มีผลใช้บังคับ องค์การศุลกากรโลก (WCO) กำลังจัดทำตาราง
สำหรับตรวจเทียบระหว่าง HS ฉบับปี ค.ศ. 2017 และ ฉบับปี ค.ศ. 2022 รวมทั้งปรับปรุงคําอธิบายพิกัดอัตรา
ศุลกากรฮาร์โมไนซ์ (Explanatory Notes) และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน 

อ้างอิง 
WCO. The new 2022 Edition of the Harmonizaed System has been accepted.  

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/january/the-new-2022-edition-of-the-harmonized-system-has-
been-accepted.aspx. Accessed 8 January 2020. 
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WCO เตรียมความพรอ้มให้กรมศลุกากรในการบังคับใช้ระบบ HS ฉบับปี ค.ศ. 2022 

 ระหว่างว ันที ่ 16 – 20 ธ ันวาคม 2562 องค์การศุลกากรโลก (WCO) และกรมศุลกากร ร ่วมจัด 

การฝึกอบรมด้านระบบฮาร์โมไนซ์ (HS System) และการจัดจำแนกประเภทพิกัดศุลกากรล่วงหน้า โดยมี

ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักเลขาธิการ WCO 2 ราย และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร 30 ราย เข้าร่วม 

 การฝึกอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นไปยังการตีความและการใช้บังคับระบบ HS ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

รวมทั้งการนำเสนอข้อปรับปรุงแก้ไขในระบบ HS ฉบับปี ค.ศ. 2022 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในปี พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ 

ผู ้เข้าร่วมการฝึกอบรมยังได้มีโอกาสอภิปรายหารือเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของ WCO ใน Revenue 

Package เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานด้านการจัดจำแนกประเภทพิกัดศุลกากรล่วงหน้าด้วย  

 ในโอกาสนี้ นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร ได้เน้นย้ำความสำคัญของการจัดจำแนก

ประเภทสินค้าภายใต้ระบบ HS และการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของกรมฯ ในการปฏิบัติงานด้านดังกล่าว 

อ้างอิง 

WCO. WCO supports Thailand on the Harmonized System and Advance Rulings on Classification. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/january/wco-supports-thailand-on-the-

harmonized-system-and-advance-rulings-on-classification.aspx. Accessed 9 January 2020. 
 



รายงานความเคล่ือนไหว  

 

ส ำนักงำนทีป่รกึษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรสัเซลส ์HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 18 

 
 

 

WCO ประกาศเผยแพร่ข้อแก้ไขระบบ HS ฉบับปี ค.ศ. 2022 อย่างเป็นทางการ 

 ตามที่สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รายงานข้อแก้ไขสำคัญบางประการใน  
ระบบ HS ฉบับปี ค.ศ. 2022 ให้ทราบ เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้น 

 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้ประกาศเผยแพร่ข้อแก้ไขในระบบ HS  
ฉบับปี ค.ศ. 2022 อย่างเป็นทางการ ทั้งสิ้น 351 ชุดรายการ ที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ภาคส่วนการเกษตร อาหาร และยาสูบ 77 ชุดรายการ 
2. ภาคส่วนสารเคมี 58 ชุดรายการ 
3. ภาคส่วนไม้ 31 ชุดรายการ 
4. ภาคส่วนสิ่งทอ 21 ชุดรายการ 
5. ภาคส่วนโลหะสามัญ 27 ชุดรายการ 
6. ภาคส่วนเครื่องจักรและของที่ใช้ในทางไฟฟ้า/ทางอิเล็กทรอนิกส์ 63 ชุดรายการ 
7. ภาคส่วนการขนส่ง 22 รายการ 
8. ภาคส่วนอื่น ๆ 52 รายการ 

ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดข้อแก้ไขทั้งหมดได้ที่ http://www.wcoomd.org/-/media/wco/ 
public/global/pdf/topics/nomenclature/instruments-and-tools/hs-nomenclature-2022/ 
ng0262b1.pdf?la=en 

 
อ้างอิง 
WCO. WCO has published accepted amendments to HS 2022. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/january/wco-has-published-accepted-
amendments-to-hs-2022.aspx. Accessed 30 January 2020. 
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ศุลกากรเบลเยียมตรวจยึดยาเสพติดได้เป็นประวัติการณ์ในปี 2562 

 ตามที่ศุลกากรเบลเยียมได้ประกาศแผนการเพิ่มความรัดกุมในการตรวจหายาเสพติดโดยใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่แสกนตู้คอนเทนเนอร์ 100% (ร้อยละ 100) ในเดือนตุลาคม 2562 ตามท่ีสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร 

ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รายงานให้ทราบแล้วนั้น 

 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 Mr. Alexander De Croo รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เบลเยียม และ Mr. Kristian Vanderwaeren อธิบดีกรมศุลกากรเบลเยียม ได้ออกแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติด

ในปี 2562 โดยพบว่า เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดโคเคนได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เป็นจำนวน 61.8 ตัน  

ณ ท่าเรือ Antwerp ซึ่งคิดเป็นปริมาณที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23 ของปริมาณท่ีตรวจยึดได้ในปี 2561 โดยโคเคนดังกล่าว

ขนส่งมาจากบราซิลมากที่สุด จำนวน 15.9 ตัน ตามด้วยเอกวาดอร์ 10.5 ตัน และโคลอมเบีย 10.5 ตัน 

 ในการนี้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ยกระดับในการตรวจหายาเสพติดด้วยการลงทุนในเครื่องแสกน และได้รับ

ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ที่ปฏิบัติการร่วมกันในจุดเดียวกัน นอกจากนี้  

การปราบปรามยาเสพติดในเบลเยียมยังได้รับความร่วมมือจากสหภาพยุโรปและประเทศในทวีปอเมริกาใต้ เช่น 

บราซิล โคลอมเบีย และเปรู เป็นต้น ตามความตกลงที่ได้ลงนามไว้กับประเทศเหล่านั้น   

 ในอนาคต ศุลกากรเบลเยียมมีแผนใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ เครื่องตรวจหากลิ่น  

(e-nose) เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจหายาเสพติดด้วย 

อ้างอิง 

SPF Finances.  Une année record pour les saisies de drogues.  https://news.belgium.be/fr/une-annee-record-

pour-les-saisies-de-drogues. Accessed 14 January 2020. 
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ผู้ประกอบการ e-commerce ยักษ์ใหญ่ 9 ราย เข้าร่วมโครงการ Data Pilot  
ของศุลกากรสหรัฐอเมริกา 

 สืบเนื่องจากการที่ศุลกากรสหรัฐอเมริกา (Customs and Border Protection: CBP) ได้ขยายโครงการ
นำร่องการส่งข้อมูลล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ให้ครอบคลุม
สินค้าที่ขนส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศและทางทะเลที่มีมูลค่าไม่เกิน 800 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 25,000 บาท) 
(Section 321 E-Commerce Data Pilot) เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ตามที่สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ 
กรุงบรัสเซลส์ ได้รายงานให้ทราบแล้วนั้น 

 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 CBP ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 9 ราย ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ  ทั้งผู้ให้บริการพื้นที่ขายสินค้าออนไลน์  
ผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ และผู ้ให้บริการด้านเทคโนโลยี ได้แก่ Amazon, eBay, Zulily, FedEx, DHL, UPS, 
PreClear, XB Fulfillment และ BoxC Logistics  

 ทั ้งนี ้ Section 321 E-Commerce Data Pilot เป็นโครงการที ่มีวัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษาการระบุหา
เป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงโดยอาศัยข้อมูลที่ส่งมาล่วงหน้า สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 800 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่ใช้
กับของขวัญและของใช้ส่วนตัว/ของใช้ในครัวเรือนบางประเภท) โดย CBP มีแผนขยายโครงการโดยเปิดรับผู้ที่สนใจ
และมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งหมดภายในต้นปี 2563 นี้ 

 
อ้างอิง 
CBP. CBP and Trade Partners are Taking Action to Secure eCommerce Supply Chains.  

https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-and-trade-partners-are-taking-action-
secure-ecommerce-supply. Accessed 21 January 2022. 
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ประชาคมศุลกากรโลกเฉลมิฉลองวันศุลกากรสากล วันที่ 26 มกราคม 2563 
 

ในวันที ่ 26 มกราคม ของทุกปี ซึ ่งเป็นวันศุลกากรสากล (International Customs Day) สำนักเลขาธิการ
องค์การศุลกากรโลก (WCO) และศุลกากรสมาชิก ร่วมกันกำหนดคำขวัญในแต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 
งานด้านศุลกากร โดยคำขวัญสำหรับปี 2563 คือ “ศุลกากรใส่ใจความยั่งยืนเพื่อประชาชน เพื่อความมั่งคั่ง และเพื่อโลก” 
(Customs fostering Sustainability for People, Prosperity and the Planet) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

1. รับใช้ประชาชน (Serving the People) ด้วยการสร้างสังคมที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพราะศุลกากรมี
บทบาทสำคัญยิ่งในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องสังคม เช่น การปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าที่
ไม่ได้มาตรฐาน และสินค้าที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในการเข้าสู่ตลาด รวมทั้งการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและ  
การก่อการร้าย เป็นต้น 

2. ประกันความมั่งคั่ง (Ensuring Prosperity) ด้วยการลดอุปสรรคทางการค้าเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและไม่ทิ้ง
ผู้ใดไว้เบื้องหลัง เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศมีบทบาทในการสร้างสังคมและเศรษฐกิจที่มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน และ 
มีภูมิคุ้มกันจากวิกฤตเศรษฐกิจ ในการนี้ ศุลกากรสามารถลดระยะเวลาและต้นทุนที่เกิดขึ้นในการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อ
กระตุ้นการค้าและการลงทุนได้ด้วยการลดความซับซ้อนของพิธีการศุลกากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ชายแดน 

3. พิทักษ์โลก (Protecting the Planet) และสร้างความยั่งยืนให้กับอนุชนรุ่นหลัง โดยศุลกากรสามารถ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change) และสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมด้วย
การสนับสนุนการบังคับใช้ความตกลงพหุภาคีด้านสิง่แวดล้อม (Multilateral Environmental Agreements: MEAs) เชน่ 
การปราบปรามการลักลอบค้าขยะอันตราย สายทำลายชั้นโอโซน และสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ที ่ใกล้สูญพันธุ์ การป้องกัน  
การแพร่ระบาดของโรคพืช โรคสัตว์ และสายพันธุ์ต่างถิ่น การจัดเก็บภาษีสำหรับการปล่อยคาร์บอน เป็นต้น 

มิติต่าง ๆ ของความยั่งยืนในคำขวัญนี้ ถูกบัญญัติไว้ใน Strategic Plan 2019-2022 ของ WCO และ เน้นย้ำถึง
บทบาทสำคัญของศุลกากรในการนำพาประชาคมโลกสู่การบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ ใน 2030 Agenda for 
Sustainable Development ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ด้วยการยกระดับความมั่นคงที่พรมแดน สร้างเสริม 
ความมั่งคั่ง และผนวกผู้ที่เก่ียวข้องในห่วงโซ่อุปทานเข้าไว้ด้วยกัน 

อ้างอิง 
WCO. WCO celebrates International Customs Day 2020 and invites Members to foster Sustainability for People, 

Prosperity and the Planet. http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/january/international-
customs-day-2020.aspx. Accessed 24 January 2020. 
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มาตรการเปลี่ยนผ่านภายหลังจากทีส่มาชิกภาพของสหราชอาณาจักรใน EU สิ้นสุดลง 

 สมาชิกภาพของสหราชอาณาจักรในสหภาพยุโรป (EU) จะสิ ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ  ในวันที่   

31 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม แม้สหราชอาณาจักรจะกลายเป็นประเทศท่ีสาม แต่ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 

ตั ้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคม 2563 กฎระเบียบทางศุลกากรของ EU ยังคงมีผลบังคับใช้กับ 

สหราชอาณาจักรเสมือนหนึ่งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป  

 ในระหว่างปี 2563 นี้ EU และสหราชอาณาจักรจะเจรจาตกลงความสัมพันธ์ทางการค้าใหม่เม่ือระยะเวลา

เปลี่ยนผ่านสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ในขณะนี้ ยังคงไม่มีรายละเอียดว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นเช่นไร หรืออัตราอากร

จะเปลี ่ยนแปลงเช่นไร แต่มีแนวโน้มว่า ความตกลงดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมธุรกิจทุกภาคส่วน เพราะระยะ  

การเจรจาที่มีอยู่อย่างจำกัด 

อ้างอิง 

Finland Customs. Brexit transition period until the end of the year. https://tulli.fi/en/article/-

/asset_publisher/brexit-siirtymaaika-vuoden-loppuun. Accessed 27 January 2020. 
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งานวันศุลกากรสากล ประจำปี 2563 

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ 
เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันศุลกากรสากล (International 
Customs Day) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ องค์การศุลกากรโลก (WCO) กรุงบรัสเซลส์ 
ประเทศเบลเยียม ซึ่งได้กำหนดคำขวัญประจำปี 2563 ว่า “ศุลกากรใส่ใจความยั่งยืนเพ่ือ
ประชาชน เพ่ือความมั่ งคั่ ง และเพ่ือโลก” (Customs fostering Sustainability for 
People, Prosperity and the Planet) นอกจากนี้ นายนิติฯ และนางสาวปานชนกฯ 
ได้รับ เชิญจากศุลกากรเบลเยียมให้ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันศุลกากรสากล  ณ  
ศาลาประชาคม กรุงบรัสเซลส์ พร้อมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จาก WCO และศุลกากร
ประเทศต่าง ๆ เดินขบวนจากศาลาประชาคมเพ่ือเปลี่ยนเครื่องแบบให้แก่ Manneken-Pis 
เป็นเครื่องแบบศุลกากรเบลเยียมด้วย 
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งานเลี้ยงต้อนรับในโอกาสครบ 71 ปี การก่อตั้งสาธารณรัฐอินเดีย 

ฯพณฯ Gaitri Issar Kumar เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำราชอาณาจักรเบลเยียม  
ราชรัฐลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป ให้เกียรติเชิญสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วม 
งาน เลี้ ย งต้ อนรับ ใน โอกาสครบ  71 ปี  ก ารก่ อตั้ งส าธารณ รัฐ อิน เดี ย  เมื่ อ วันที่  23 มกราคม  2563  
ณ โรงแรม Steigenberger Wiltcher's กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยสำนักงานฯ ได้ส่งนายเทิดศักดิ์  
สุวรรณมณี  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก  
(ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมงานดังกล่าว เพ่ือกระชับความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรอินเดียและเจ้าหน้าที่ศุลกากร
จากประเทศต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ ณ สถานเอกอัครราชทูตในกรุงบรัสเซลส์ 

 

 



Credit: Los Angeles Times 

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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: thaicustoms@thaicustoms.be 

http://brussels.customs.go.th 


