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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  
การปฏิรูปศุลกากรให้มีความทันสมัย (Customs Modernization) เป็นหัวข้อที่ศุลกากรทั่วโลก

ตื่นตัวและให้ความสนใจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะระบบศุลกากรที่สอดรับกับบริบทในโลกปัจจุบัน
เป็นกุญแจสำคัญสู่จัดเก็บภาษีและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก
ทางการค้าที่ถูกกฎหมาย ในการนี้ ธนาคารโลก (World Bank) ได้เน้นเรื่องการปฏิรูปกฎหมายศุลกากร  
การบริหารจัดการทรัพยาบุคคล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สหภาพยุโรป (EU) เป็นสหภาพศุลกากรแห่งหนึ่งที่มุ่งเน้นปฏิรูประบบศุลกากรให้มีความทันสมัย 
ในทุกมิติ โดยเริ่มต้นจากการจัดทำประมวลกฎหมายศุลกากรแห่งสหภาพยุโรป (Union Customs Code: 
UCC) ซึ ่งเป็นพื ้นฐานทางกฎหมายสำหรับ EU และประเทศสมาชิกในการจัดทำและพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกันนี้ EU ได้ริเริ่มโครงการ Customs 2020 ด้วยงบประมาณ 522.9 ล้านยูโร (ประมาณ 
19,000 ล้านบาท) เพื่อพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ
ศุลกากรในภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป 

ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมานี้ EU ได้เริ ่มต้นให้บริการด้านศุลกากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบใหม่ 2 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบ CLASS สำหรับการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับจัดจำแนกประเภทสินค้า และ 
2) ระบบ INF สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการเฉพาะด้าน โดยระบบ INF ถูกผนวกเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของ EU Customs Trader Portal ซึ่งเป็นระบบที่เช่ือมโยงระบบศุลกากรของประเทศสมาชิกเข้าไว้
ด้วยกัน ณ จุดเดียว  

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป จะเริ่มต้นใช้ระบบ Import Control System 2 
(ICS2) ในการบริหารจัดการความเสี่ยงก่อนสินค้ามาถึงเขตศุลกากรของ EU ซึ่งระบบดังกล่าวมีผลกระทบ
โดยตรงต่อไปรษณีย์ ผู้ให้บริการจัดส่งของเร่งด่วน ผู้ให้บริการขนส่ง และตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า ตลอดจน
ผู้ผลิตและผู้ส่งของจากนอก EU ที่ต้องให้ข้อมูลบางประการแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงด้วย 

เพื ่อบูรณาการการปฏิรูประบบศุลกากร EU มุ ่งยกระดับทรัพยากรบุคคลด้วยการจัดทำ 
กรอบมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านศุลกากร (CustCompEU) ร่วมกับผู้เช่ียวชาญจากท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน องค์การศุลกากรโลก (WCO) และหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ๆ เพื่อให้มาตรฐาน
วิชาชีพศุลกากรในประเทศสมาชิก EU เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

ในจดหมายข่าวฉบับนี้ สำนักงานฯ ขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับระบบ CLASS, EU Customs 
Trader Portal และ ICS2 เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการที่ประสงค์ใช้งาน 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบใหม่ของ EU และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ ICS2 จะมีผลบังคับใช้ รวมทั้ง
อาจพิจารณานำ CustCompEU ไปเป็นแนวทางในการปรับใช้กับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ในองค์กรต่อไป 

                                        

     นิติ วิทยาเต็ม 
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หลกัการเบ้ืองตน้ในการปฏิรปูศลุกากรใหมี้ความทนัสมยั 

(Customs Modernization) 

ธนาคารโลก (World Bank) ได้วิเคราะห์สาเหตุสำคัญ
ที่นำไปสู่การปฏิรูปศุลกากร ดังนี้ 
 1. กฎหมายที่ล้าสมัยที่ไม่ได้กำหนดอำนาจ
หน้าที ่ของศุลกากรอย่างชัดเจน ไม่สอดคล้องกับ 
ความตกลงระหว่างประเทศ ไม่โปร่งใสหรือไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ หรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรขาดทักษะในการปฏบิตัิ
หน้าที่เพราะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลหรือ
การฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอ 
 3. พิธ ีการหรือขั ้นตอนการปฏิบ ัต ิงานมี  
ความซับซ้อนโดยไม่จำเป็นและเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ 
ใช้ดุลยพินิจมากเกินไป 
 4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ
และไม่สอดคล้องกับวิธีการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่
ผู ้ประกอบการต้องการข้อมูลล่วงหน้าและติดตาม
ความคืบหน้าในการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ 
 5. การทุจริตในองค์กร 
 6. การลักลอบค้าส ินค้าส ่งผลให้ภาครัฐ
จัดเก็บภาษีได้น้อยลง ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทาง
การค้าอย่างเป็นธรรม และสินค้าที่เป็นอันตรายเข้าถึง
ประชาชน 

ในการนี้ ธนาคารโลกได้เสนอแนะแนวทางการปฏิรูป
ศุลกากรให้ทันสมัยในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็น
กุญแจสำคัญสู่ศุลกากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
แต่มักเป็นประเด็นที่ถูกมองข้ามบ่อยครั้ง การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 
การฝึกอบรม การจ่ายค่าตอบแทนและการเลื่อนขั้น 
ตลอดจนการปฏิบัติตามหน้าที ่ท ี ่ได้ร ับมอบหมาย  
โดยการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดทั้ง
เขตศุลกากรโดยยึดมาตรฐานสากลและมาตรฐาน 
ของภ ูม ิภาคน ี ้  ม ีความสำค ัญย ิ ่ งในการส ่งเสริม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า 
 2. การปฏิรูปกฎหมายศุลกากรเป็นปัจจัย
สำคัญปัจจัยหนึ่ง โดยอนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับแก้ไข) 
เป็นกรอบทางกฎหมายและมาตรฐานสำหรับพัฒนา
งานด้านศุลกากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก 
ในการนี ้ ธนาคารโลกพบว่า หลายประเทศยังคงต้อง
ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
มีความโปร่งใส คาดการณ์ได้ และอำนวยความสะดวก
ทางการค้า โดยอาศัยมาตรการต่าง ๆ เช ่น การ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ คำวินิจฉัย การให้
คำปรึกษา การอุทธรณ์ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการ
ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น 
 3. การใช้เครื่องมือหรือขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อลด
การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง (face-to-face contact) 
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ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ซึ่งเป็นการช่วยลด
การใช้อำนาจดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และการทุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
 4. การผนวกเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานด้านศุลกากร 

สหภาพยุโรป (EU) เป็นสหภาพศุลกากรแห่งหนึ ่งที่
มุ่งเน้นปฏิรูประบบศุลกากรให้มีความทันสมัยในหลายมิติ 
ซึ่งหลายเรื่องสอดคล้องกับผลการศึกษาของธนาคารโลก
ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มต้นจากการจัดทำประมวลกฎหมาย
ศุลกากรแห่งสหภาพยุโรป (Union Customs Code: UCC)  
ซึ่งผลบังคับใช้ตั ้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา  
UCC เป็นพื้นฐานกฎหมายสำหรับ EU และประเทศสมาชิก 
ในการจัดทำและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้
แทนกระดาษในการแลกเปลี ่ยนข้อมูล การรับส่ง
เอกสาร การขอและออกคำวินิจฉัย และการสื่อสาร
ระหว่างศุลกากรกับผู้ประกอบการ พร้อมกันนี้ EU  

ได้ร ิเร ิ ่มโครงการ Customs 2020 ด้วยงบประมาณ 
522.9 ล้านยูโร (ประมาณ 19,000 ล้านบาท) เพื ่อพัฒนา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และส่งเสริมขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบวิชาชีพศุลกากรในภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป 

ในจดหมายข่าวฉบับนี ้ สำนักงานฯ จึงขอนำเสนอ
บทความเก่ียวกับการปฏิรูปศุลกากรให้มีความทันสมัย
ของ EU ดังนี้ 

1. ระบบ CLASS สำหรับการจัดประเภท
พิกัดอัตราศุลกากรของสินค้า 

2. ระบบ EU Customs Trader Portal ซึ่ง
เชื ่อมโยงระบบศุลกากรของประเทศสมาชิกเข้าไว้
ด้วยกัน ณ จุดเดียว 

3. ระบบ ICS2 สำหรับบริหารจัดการสินค้า
นำเข้าก่อนสินค้ามาถึง 

4. กรอบมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านศุลกากร (CustCompEU) 

 
อ้างอิง 
World Bank. Customs Modernization Handbook. World Bank: 2005. Pp. xvii – xxiv. 
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CLASS: ระบบสืบคน้ขอ้มลูการจดัประเภท 

พิกดัอตัราศลุกากรสินคา้ของ EU 

ในจดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร  
ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้นำเสนอระบบสืบค้นพิกัดอัตราศุลกากรของสหภาพยุโรป (EU) หรือ TARIC อย่างไรก็ตาม 
การสืบค้นพิกัดใน TARIC จำเป็นต้องทราบหมายเลขพิกัดของสินค้าหรือคำสำคัญที่ปรากฏในคำอธิบาย
สินค้าตามระบบ Combined Nomenclature (CN) จึงอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกสำหรับผู ้ใช้งาน 
ที่ไม่ทราบพิกัดหรือทราบเพียงชื่อของสินค้าที่ไม่ปราฏใน CN ด้วยเหตุนี ้ EU จึงได้จัดทำระบบ CLASS  
ซ่ึงเปิดให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายต้ังแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา 

CLASS เป็นระบบฐานข้อมูลการจัดจำแนกประเภทสินค้าสำหรับการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การจัดจำแนกประเภทสินค้า ณ จุดเดียว โดยมีข้อมูลหลากหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทสินค้า ดังนี้ 
 1. มติของคณะกรรมาธิการประมวลกฎหมายศุลกากร (Conclusions of the Customs Code Committees) 
 2. กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดจำแนกประเภทสินค้า (Classification Regulations)  
 3. คำพิพากษาของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (Rulings of the European Court of Justice) 
 4. ระบบ CN และคำอธิบายพิกัดศุลกากรของ CN (CN Explanatory Notes) 
 5. ข้อมูลพิกัดอัตราศุลกากรและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร การค้า และการเกษตร (TARIC) 

 CLASS มีขั้นตอนการใช้งานในเบื้องต้น ดังนี้ 
1. เมื ่อเข้าสู่เว็บไซต์ https://webgate.ec.europa.eu/class-public-ui-web/ จะปรากฏหน้าจอเริ่มต้น 

(ภาพที่ 1) โดยผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย “*” นำหน้าเพื่อทำการสืบค้น ส่วนข้อมูลที่มีเครื่องหมาย “**” 
ผู้ใช้งานอาจกรอกข้อมูลหรือไม่ก็ได้ 

ภาพที ่1 แสดงหน้าจอเริ่มต้นของ CLASS 
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2. ในแถบ Consultation Information (ภาพที่ 2) ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล ดังนี้ 
2.1 *Simulation Date คือ วันที่ที่ผลการสืบค้นหรือคำสำคัญมผีลใช้บงัคับ 
2.2 *Information Type คือ ประเภทของข้อมูลที่ต้องการสืบค้น โดยอาจเลือกจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดจำแนกประเภทสินค้า (Classification Documents) หมายเหตุในระบบ CN (CN Notes) หรือข้อมูลพิกัด
อัตราศุลกากร (TARIC Information)1 

2.3 **Free Text คือ ข้อความที่อาจพบได้ในคำอธิบายของผลการค้นหา 

3. ในแถบ Classification Information (ภาพที่ 3) ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล ดังนี้ 

3.1 **Document Reference คือ ข้อมูลอ้างอิงเอกสารที่อาจพบได้ในผลการค้นหา โดยอาจเลือกกรอก
โดยอาศัยข้อมูลอ้างอิงของ Official Journal (OJ)2 เช่น วันที่ตีพิมพ์ ประเภทของ OJ (series)3 หมายเลขและหน้า
ของ OJ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทข้อมูลการจัดจำแนกประเภทสินค้าได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
1) มติของคณะกรรมาธิการประมวลกฎหมายศุลกากร (CCC Conclusion) 2) กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดจำแนก

 
1 ดูรายละเอียดในจดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดอืนกรกฎาคม 2563 หน้า 2-4 
(http://brussels.customs.go.th/data_files/0e29ceba50eed70f34ba94bfd1173a6f.pdf)  
2 เป็นเอกสารของ EU ที่ใช้ประกาศกฎหมาย ข้อมูล หรอืประกาศต่าง ๆ อย่างเปน็ทางการ (https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html) 
3 OJ มี 2 ประเภท ได้แก่ L (สำหรับประกาศกฎหมาย) และ C (สำหรับเผยแพร่ขอ้มูลและประกาศต่าง ๆ) รายละเอยีดดูเชงิอรรถที่ 2 

ภาพที ่2 แสดงรายการข้อมูลในแถบ Consultation Information 

ภาพที ่3 แสดงรายการข้อมูลในแถบ Classification Information 
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ประเภทสินค้า (Classification Regulations) หรือ 3) คำพิพากษาของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (Rulings of 
the European Court of Justice) โดยสามารถเลือกวันที่ตีพิมพ์ (Document Publication Date) หรือระยะเวลา 
ที่มีผลใช้บังคับ (Document Validity Period) ได้ 

3.2 สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ทราบข้อมูลที่จะกรอกใน Document Reference (ข้อ 3.1) สามารถเลือกค้นหา
จากคำสำคัญได้ในช่อง Search For Keywords โดยระบบได้เตรียมคำสำคัญที ่อ้างอิงจากคำวินิจฉัยพิกัดอัตรา
ศุลกากรล่วงหน้า (Binding Tariff Information: BTI) เช ่น ส ินแร่ โลหะ และสารเคมี (ORES, METALS AND 
CHEMICALS) เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (ELECTRON. AND INFORM. TECHNOLOGY) สิ่งทอและของ
ที่ทำด้วยสิ่งทอ (TEXTILE AND TEXTILE ARTICLES) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (AGRICULTURAL PRODUCTS) 
เป็นต้น ไว้ในช่อง Available Keywords ดังแสดงในภาพที่ 4  

ในการนี้ ผู้ใช้งานสามารถกดเครื่องหมาย ▶ ข้างหน้าประเภทสินค้าที่สนใจเพื่อให้ระบบแสดงคำสำคัญ
ที่อยู่ในหมวดหมู่ของสินค้าประเภทนั้นได้ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างสินค้าประเภทสิ่ งทอและของที่ทำด้วยสิ่งทอ โดยเลือก
คำว่า MOCCASINS (รองเท้าม็อคคาซิน)4 (ภาพที่ 5)  

ระบบจะแสดงผลการค้นหาดังภาพที่ 6 ซึ่งในกรณีนี้ รองเท้าม็อคคาซินอาจจัดอยู่ในพิกัด 64039991 
หรือ 64039993 ตามแต่ลักษณะของสินค้า โดยผู้ใช้งานสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละพิกัดได้ 

 
4 เป็นชือ่สินค้าที่ไม่ปรากฏในระบบ CN 

ภาพที ่4 แสดงการสืบค้นด้วยคำสำคัญ 

ภาพที ่5 แสดงการสืบค้นด้วยคำสำคัญที่ระบบจัดเตรียมไว้ 
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ในที่นี้ ขอยกตัวอย่างรายละเอียดของพิกัด 64039991 ดังภาพที่ 7 

 

ในส่วนของ Classification Documents ระบบแสดงผลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกสินค้าใน
ประเภทนี้โดยเฉพาะซึ่งสามารถกดดาวน์โหลดกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ โดยในที่นี้ คือ  Commission Regulation 
(EC) No 1324/1999 of 23 June 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined 
Nomenclature 

ในส่วนของแถบ CN Notes ระบบแสดงผล ดังนี้ 
- หมายเหตุของตอนที ่ 64 (CN Chapter Notes และ CN Chapter Additional Notes) และระดับ

ประเภทย่อย (CN Subheading Notes)  
- คำอธิบายพิกัดศุลกากร (CN explanatory notes: CNEN) ของตอนที่ 64 (CNEN Chapter General 

Notes) และระดับประเภท 6403 (CNEN HS Heading Notes) 

ภาพที ่6 แสดงผลการสืบค้นด้วยคำวา่ MOCCASINS 

ภาพที ่7 แสดงผลการสืบค้นด้วยพิกัด 64039991 
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ในการนี้ ผู้ใช้งานสามารถกดดาวน์โหลดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นกัน 

เมื่อผู้ใช้งานทราบพิกัดสินค้าของตนในเบื้องต้นแล้ว ผู้ใช้งานอาจพิจารณาใช้งานระบบ TARIC ตามที่
สำนักงานฯ ได้นำเสนอไปในจดหมายข่าว (CPMU news) ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อสืบค้นอัตราภาษีศุลกากร
และมาตรการในการนำเข้าอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป 

การสืบค้นข้อมูลในระบบ CLASS มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดจำแนกประเภท
สินค้าในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้งานประสงค์ความชัดเจนทางกฎหมาย ผู้ใช้งานอาจพิจารณาขอ  
คำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า (Binding Tariff Information: BTI) ผ่านระบบ EU Customs Trader 
Portal ดังจะกล่าวในบทความต่อไป 
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EU Customs Trader Portal  
ระบบเช่ือมโยงผ ูป้ระกอบการเขา้กบัศลุกากรของประเทศสมาชิก EU 

EU Customs Trader Portal เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
อีกระบบหนึ่งของ EU เพื ่อปฏิรูประบบศุลกากรให้มี
ความทันสมัย โดย EU Customs Trader Portal เป็นระบบ
ที่เชื่อมโยงระบบศุลกากรของประเทศสมาชิกเข้าไว้ด้วยกัน 
ณ จุดเดียว เพื ่อความสะดวกในการแลกเปลี ่ยนข้อมูล
ระหว่างผู ้ประกอบการและศุลกากร โดยเปิดให้บริการ 
ตั ้งแต่เด ือนตุลาคม 2562 และมีการปรับปรุงล ่าสุด 
เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ในปัจจุบัน EU Customs 
Trader Portal1 เป ิดให ้บร ิการในส่วนที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO การร้องขอคำวินิจฉัย
พิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า (Binding Tariff Information) 
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการเฉพาะด้าน  ดังนี้ 

1. การยื ่นคำร ้องขอเป ็นผ ู ้ประกอบการระดับ
มาตรฐาน AEO ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา 
ผู ้ที ่ประสงค์ยื ่นคำร้องขอเป็นผู ้ประกอบการระดับ
มาตรฐาน AEO ต้องยื่นคำร้องอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน EU 
Customs Trader Portal เท ่ าน ั ้ น  โดยมาตรการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกใน 
การรับส่งข้อมูลทั ้งในส่วนที ่เกี ่ยวกับคำร้อง คำสั่ง  
การอนุญาต และการบริหารจัดการ 

 
1 ผู้ประสงค์เข้าใช้งานตอ้งขอสมัครรับหมายเลข Economic Operators 
Registraton and Identification (EORI) และบัญชีผู้ใช้งานจากศุลกากร
ของประเทศสมาชกิ EU 
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-
customs-duties/what-is-common-customs-tariff/binding-tariff-
information-bti/how-i-can-access-eu-customs-trader-portal_en) 

2. การยื ่นคำร้องขอ BTI BTI เป ็นเครื ่องมือทาง
กฎหมายอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู ้ประกอบการได้ทราบ
อัตราภาษีและข้อกำหนดอื่น ๆ สำหรับการนำเข้า/
ส่งออกเป็นการล่วงหน้า เช่น การขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาต เป็นต้น โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
เป็นต้นมา การยื่นคำร้องขอ BTI ต้องกระทำผ่าน EU 
Customs Trader Portal เท่านั้น 

   BTI ออกโดยศุลกากรของประเทศสมาชิก 
EU โดยมีผลผูกพันทางกฎหมายทั้งต่อศุลกากรของ 
ทุกประเทศสมาชิกและต่อผู้ยื่นคำร้องเป็นระยะเวลา 3 ปี 
ทั ้งนี ้ ผ ู ้ย ื ่นคำร้องต้องกรอกคำร้องผ่านระบบ EU 
Customs Trader Portal2 ไปยังศุลกากรในประเทศ
ที่มีสถานประกอบกิจการหรือศุลกากรในประเทศที่
ประสงค์นำเข้า/ส่งออก 

   อนึ่ง ก่อนยื่นคำร้องขอ BTI ผู้ประกอบการ
สามารถสอบถามไปยังศุลกากรเพื่อขอข้อมูลทั่วไปหรือ
คำแนะนำเกี ่ยวกับการจัดจำแนกประเภทสินค้าได้ 
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
ต่อศุลกากร หรือในอีกทางหนึ่ง ผู้ประกอบการสามารถ
สืบค้น BTI ในระบบ BTI Consultation3 ซึ่งมีขั้นตอน
การใช้งานในเบื้องต้น ดังนี้  

2 ในกรณขีองโครเอเชยี ฝรั่งเศส เยอรมนี โปแลนด์ สเปน และสหราชอาณาจกัร 
ผู้ประกอบการต้องยื่นคำร้องผ่านระบบศุลกากรของประเทศดังกล่าว 
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-
customs-duties/what-is-common-customs-tariff/binding-tariff-
information-bti-apply_en) 
3https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_consul
tation.jsp 
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2.1 เมื ่อเข้าสู ่เว็บไซต์ https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_consultation.jsp จะ
ปรากฏหน้าจอเริ่มต้นดังภาพที่ 8 

 

2.2 ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง โดยสามารถเลือกสืบค้นได้จากประเทศที่ออก BTI หมายเลข
อ้างอิง วันที่มีผลใช้บังคับ คำสำคัญ พิกัด หรือคำอธิบายสินค้า 

2.3 ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการค้นหา BTI ที่ออกโดยเบลเยียม โดยเลือก Belgium ในช่อง Issuing country และ
กรอกคำว่า Bicycle ลงในช่วง keyword ซึ่งปรากฏการแสดงผลการสืบค้นดังภาพที่ 9 

ภาพที่ 9 แสดงผลการสืบค้นดว้ยคำว่า Bicycle โดยเลือกประเทศเบลเยียมเป็นประเทศผู้ออก BTI 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอเริ่มตน้ของ BTI Consultation 
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ในกรณีนี้ เคยมีผู้ขอ BTI จากศุลกากรเบลเยียมสำหรับอุปกรณ์ให้แสงสว่างสำหรับจักรยานซึ่งประกอบด้วย
หลอดไฟด้านหน้า หลอดไฟด้านหลัง พลาสติก 2 ชิ้นสำหรับยึดหลอดไฟเข้ากับจักรยาน ถ่านขนาด AAA จำนวน 3 ก้อน 
บรรจุในบลิสเตอร์แพ็ค (blister pack) สำหรับค้าปลีก โดยในกรณีนี้ ศุลกากรเบลเยียมจัดให้อยู่ในพิกัด 85121000 ซึ่ง
ผู้ใช้งานสามารถคลิกพิกัดเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราภาษีและข้อกำหนดอื่น ๆ ในการนำเข้าในระบบ 
TARIC ตามที่ได้นำเสนอไป4 

3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการเฉพาะด้าน (special procedures) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 
เป็นต้นมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้เริ่มเปิดให้ใช้บริการระบบ Standardised Exchange of Information (INF)  
ซึ่งถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ EU Customs Trader Portal สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการและ
ศุลกากรสำหรับพิธีการเฉพาะด้าน โดยในขณะนี้ ผู้ใช้งานสามารถใช้ INF ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้ามาผลิตหรือ 
การแปรรูปภายในประเทศ ( inward processing) และการแปรรูปนอกประเทศแล้วนำกลับเข้ามาในประเทศ 
(outward processing) เพื่อให้ศุลกากรนำมาบริหารจัดการตามกฎเกณฑ์การนำเข้าหรือส่งออกต่อไป 

ในอนาคตอันใกล้ EU มีแผนการเชื ่อมโยงบริการทางศุลกากรทั ้งหมดของประเทศสมาชิกเข้ากับ  
ระบบ EU Customs Trader Portal เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกการเข้าถึงบริการ 
ทางศุลกากรของประเทศสมาชิก ณ จุดเดียว 

 
อ้างอิง 
European Commission. EU Customs Trader Portal. https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-customs-

trader-portal_en. Accessed 7 August 2020. 
European Commission. How I can access the EU Customs Trader Portal? 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-
customs-tariff/binding-tariff-information-bti/how-i-can-access-eu-customs-trader-portal_en. 
Accessed 7 August 2020. 

European Commission. Binding Tariff Information (BTI). 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-
customs-tariff/binding-tariff-information-bti_en. Accessed 7 August 2020. 

European Commission. AEO - Transition to the online system. 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/aeo-transition-online-system_en. Accessed 7 August 2020. 

European Commission. New online platform to facilitate the standardised exchange of information (INF) 
between economic operators and customs authorities. 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/new-online-platform-facilitate-standardised-
exchange-information-inf-between-economic-operators-and-customs-authorities_en. Accessed 7 August 2020. 

 
4 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในจดหมายข่าวศลุกากร (CPMU news) ฉบับเดอืนกรกฎาคม 2563 หน้า 2-4    
  (http://brussels.customs.go.th/data_files/0e29ceba50eed70f34ba94bfd1173a6f.pdf) 



ปี 

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

 

ปีที ่5 ฉบบัที ่8 ประจ ำเดือนสงิหำคม 2563 

ICS2  

ระบบบริหารจดัการความเสี่ยง

ของ EU ส าหรบัสินคา้น าเขา้ 

และผลกระทบต่อ

ผ ูป้ระกอบการชาวไทย 

ICS2 เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่
ของ EU สำหรับบูรณาการการบริหารจัดการ
ความเสี ่ยงทางศุลกากรของสินค้านำเข้าใน 
ทุกประเทศสมาชิก EU ตามกรอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงร่วม (common risk management 
framework: CRMF)1 ใน Union Customs Code 
(UCC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก
สินค ้าที ่ถ ูกกฎหมายจากประเทศที ่สามและ
ปกป้องประชาชนจากสินค้าอันตรายด้วยการใช้
ข้อมูลขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของศุลกากรให้
เข้ากับรูปแบบการประกอบธุรกิจ (business 
models) ในปัจจุบัน 

คณะกรรมาธิการยุโรปมีมติเริ ่มต้นใช้งาน ICS2  
ใน 3 ระยะ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
และวิธีการขนส่งที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2564 ผู้ให้บริการ
ขนส่งของเร่งด่วนและไปรษณีย์ที่มีสถานประกอบการ
ใน EU (ประเทศปลายทาง) ต้องกรอกข้อมูลลงใน
ใบขนสินค้าแบบย่อ (Entry Summary Report: ENS) 

 
1 คณะกรรมาธกิารยุโรป (European Commission) อาศยัอำนาจตาม 
Regulation (EU) No 952/2013 มาตรา 50(1) จัดทำ CRMF ซ่ึงเป็น
กรอบที่บัญญัติหลักเกณฑ์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยสำหรับ
ศุลกากรใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสนิค้าไม่ว่าจะมีจุดหมาย
ปลายทางในประเทศสมาชิก EU ประเทศใดก็ตาม ทั้งนี้ CRMF เป็นข้อมลู

เข้าสู ่ระบบ ICS2 สำหรับสินค้าที ่ตนให้บริการ
นำเข้ามายังเขตศุลกากรของ EU โดยกรอกเฉพาะ
ข้อมูลล่วงหน้าก่อนการบรรทุกสินค้า (pre-loading 
advance cargo information: PLACI)  

เจ้าหน้าที ่ศุลกากรจะนำ PLACI มาใช้ใน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อตรวจหาภัยต่อความมั่นคง
ทางการบิน เช่น สินค้าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่อากาศยานหรือชีวิต เช่น ระเบิดแสวงเครื่อง 

ในกรณีจำเป็น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ
ตามขั้นตอนลดความเสี่ยงโดยให้ผู้ให้บริการขนส่ง
ในประเทศต้นทางดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1. จัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณภาพและ
ความถูกต้องของข้อมูล (Request for Information: RFI)  

ที่ไม่เปิดเผยตอ่สาธารณชน 
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-
customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-
management-framework-crmf_en) 

Credit: Isara Kaenla/Vecteezy 
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2. ตรวจสอบส ินค ้าท ี ่ม ีความเส ี ่ยงสูง 
(Request for Screening: RFS) ตามมาตรการการบิน
พลเรือนของ EU  

3. ห ้ามบรรท ุก (Do Not Load: DNL)  
ในกรณีที่สินค้านั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงในการบิน 
โดยต้องปฏิบัติตามพิธีการว่าด้วยความปลอดภัย
ทางการบิน 

ระยะที่ 2 ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 ผู ้ให้บริการ
ขนส่งของเร่งด่วน ไปรษณีย์ และสินค้าที ่จัดส่ง 
ทางอากาศท ั ่ วไป (general cargo consignments) 
ต้องป้อนข้อมูลก่อนสินค้ามาถึง (pre-arrival data) 

ลงใน ENS นอกเหนือจากข้อมูลก่อนการบรรทุก
สินค้า (PLACI) นอกจากนี้ ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ
และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า 
ต้องป้อนข้อมูลทั้งสองประเภทเข้าสู่ ICS2 ด้วย 

ระยะที่ 3 ตั ้งแต่ 1 มีนาคม 2567 ผู ้ให้บริการ
ขนส่งทางทะเล ทางถนน และทางราง ผู้ให้บริการ
ขนส่งของเร ่งด่วนและไปรษณีย์ที ่ขนส่งส ินค้า 
ด้วยวิธีดังกล่าว รวมถึงผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
และผู ้ร ับปลายทางใน EU ในบางกรณี ต้องยื่น 
ENS เข้าสู่ ICS2 ด้วย

 

 
หากผู ้ประกอบการเตรียมความพร้อมไม ่ทัน
ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะมีผลอย่างไร 

1. หากไม่จัดส่งข้อมูลตามที่กำหนดเข้าสู่ 
ICS2 สินค้าจะถูกกักไว้ ณ ด่านพรมแดนศุลกากร
ของ EU 

 
 
2. ศุลกากรจะไม่ดำเนินการตรวจปล่อยสินค้า 
3. หากข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบเป็นข้อมูล

ที่ไม่ได้คุณภาพ ข้อมูลจะถูกปฏิเสธหรือถูกสั่งให้

ตารางที่ 1 แสดงระยะการบงัคับใช ้ICS2  
 

ระยะที่ 1 ตั้งแต ่15 มี.ค. 2564 ระยะที่ 2 ตั้งแต ่1 มี.ค. 2566 ระยะที่ 3  
ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2567 การขนส่งทางอากาศ 

ของเร่งด่วน - เฉพาะข้อมูลก่อนการบรรทุก ของเร่งด่วน - ข้อมูลทกุรายการ การขนส่งทางทะเล 
ไปรษณียภัณฑ์ - เฉพาะขอ้มูลก่อนการบรรทุก ไปรษณียภัณฑ์ - ขอ้มูลทุกรายการ การขนส่งทางถนน 

สินค้าที่จัดส่งทางอากาศทั่วไป  
- ข้อมูลทกุรายการ 

การขนส่งทางราง 

ตารางที่ 2 แสดงผู้ประกอบการที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจาก ICS2 ในระยะต่าง ๆ 
 

 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 
ไปรษณีย ์

   

ผู้ให้บริการขนส่งของเร่งด่วน 
   

ไปรษณียข์องประเทศที่สาม 
   

ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า  
  

ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ  
 

 

ผู้ให้บริการขนส่งทางทะเล ทางถนน และทางราง   
 

ผู้ประกอบการที่รับสินค้าใน EU (เช่น ผู้รับของ ผู้นำเขา้)   
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ดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้า 
และอาจนำมาซ ึ ่ งบทลงโทษอันเน ื ่องมาจาก 
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมสำหรับการ
ใช้งาน ICS2 อย่างไร 

1. ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ 
2. ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื ่อให้แน่ใจว่า 

ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ 
3. พัฒนาหรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
4.  ฝ ึกอบรมและจ ัดหาทร ัพยากรที่

เพียงพอให้แก่พนักงาน 

อนึ่ง นอกเหนือจากผู้ประกอบการประเภทต่าง ๆ 
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก ICS2 แล้ว ICS2 
ยังมีผลกระทบทางอ้อมต่อผู้ผลิต ผู้ส่งออก และ
บุคคลทั่วไปจากนอก EU ที่ประสงค์ส่งสินค้าเข้ามา
หรือผ่าน EU ด้วย โดยผู ้ท ี ่ ได ้ร ับผลกระทบ
ทางอ ้อมเหล ่ าน ี ้ ต ้ องให ้ข ้ อม ู ลท ี ่ ก ำหนด 
ต่อผู ้ประกอบการที ่ได ้ร ับผลกระทบโดยตรง 
เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบ ICS2 อีกทอดหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ 
ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายจึงควรเตรียมความพร้อม
ก่อนที่ ICS2 จะมีเริ ่มมีผลบังคับใช้ในระยะที่ 1 
ตั ้งแต่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เพื ่อให้  
การขับเคลื ่อนห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
เป็นไปด้วยความราบรื่น 

 
 
อ้างอิง 
European Commission. ICS2. https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-

security/ics2_en. Accessed 4 August 2020. 
European Commission. Customs Risk Management Framework (CRMF). 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-
management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en. Accessed 4 August 2020.  
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CustCompEU
: กรอบมาตรฐานเพ่ือการยกระดบัวิชาชีพศลุกากร 

ของสหภาพยโุรป (1) 

การสร้างเสริมขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล 
(human competency building) เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการ Customs 2020 ของสหภาพยุโรป 
(EU) ในการพัฒนาศุลกากรของประเทศสมาชิกให้มี
ความทันสมัย ในการนี้ EU ได้จัดทำ EU Customs 
Competency Framework (CustCompEU) 
ร่วมกับผู้เชี ่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
องค ์การศ ุลกากรโลก (WCO) และหน ่วยงาน
ระหว่างประเทศอื ่น ๆ เพื ่อให้มาตรฐานวิชาชีพ
ศุลกากรในประเทศสมาชิก EU เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

CustCompEU เป็นกรอบมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านศุลกากรทั ้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
ในประเทศสมาชิก EU ซึ ่งประกอบด้วยข้อกำหนด 
ด้านความรู้ ทักษะ และความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านศุลกากรในประเทศสมาชิก EU พึงมี  

CustCompEU สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. ระบุความรู้หรือทักษะที่บุคลากรควร
ได้รับการฝึกอบรม 

2. ประเมินบุคลากรตามมาตรฐานที่
กำหนด 

3. ยกระดับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

4. สนับสนุนการตัดสนิใจ
ในด้านต่าง ๆ บนพื้นฐาน
ของข้อมูล 

5. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบตัทิีด่ี
ที่สุดระหว่างศุลกากรของประเทศสมาชิก 

6. ช ่วยให้ประส ิทธ ิภาพด้ านต ้านต ้นทุนใน 
การบริหารจัดการองค์กร 

ในการนี้ CustCompEU กำหนดความรู้และทักษะของ
ผู้ประกอบวิชาชีพศุลกากรใน 4 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับพื้นฐาน (core values) ประกอบด้วย
ค่าน ิยมและทัศนคติท ี ่ผ ู ้ปฏิบ ัติงานด้านศุลกากร
โดยทั่วไปพึงมี 

2. ระดับผู้เชี่ยวชาญ (professional competencies) 
ประกอบด้วยความรู ้และทักษะทั ่วไปที ่ผู ้ประกอบ
วิชาชีพด้านศุลกากรพึงมีในการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป 

3. ระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (operational 
competencies) ประกอบด้วยความรู ้และทักษะ
เฉพาะทางที่พึงมีเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านศุลกากร
ในด้านใดด้านหนึ่งสำเร็จลุล่วง 

4. ระด ับผ ู ้บร ิหาร (management 
competencies) ประกอบด ้วยความรู้
และทักษะสำหรับผู ้บริหารในระดับต้น 
ระดับกลาง และระดับสูง/ระดับแผน

ยุทธศาสตร์ 

 
 

 

ระดับพ้ืนฐาน  

ระดับผู้เชี่ยวชาญ 

ระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ระดับ 

ผู้บริหาร 

แผนผังที่ 1 แสดงลำดับขั้นของบุคลากรใน CustCompEU 
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ในแต่ละระดับของการปฏิบัติหน้าที ่ท ั ้ง 4 ระดับ 
CustCompEU กำหนดรายการความรู ้และทักษะที่
ต ้องมีในระดับที ่แตกต่างกันออกไป (Proficiency 
Level: PL) ดังนี้ 

PL 1 - Awareness มีความเข้าใจโดยทั่วไปหรอื
มีความรู้ในระดับพื้นฐาน 

PL 2 - Trained มีความรู้ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และสามารถปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่ต้องมีผู้บังคับบัญชากำกับดูแลในสถานการณ์ทั่วไป 

PL 3 - Experienced มีความรู้ทั ้งในเชิงกว้าง
และเช ิงล ึก สามารถปฏิบ ัต ิหน ้าท ี ่ โดยไม ่ต ้องมี
ผู ้บังคับบัญชากำกับดูแลในกรณีพิเศษหรือในกรณี  
ที ่ไม ่เก ิดข ึ ้นโดยทั ่วไป และสามารถแลกเปล ี ่ยน
ประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PL 4 - Expert มีความรู้ในระดับเชี่ยวชาญใน 
วงกว้าง สามารถประยุกต์ความรู้ความเชี่ยวชาญให้
สอดคล้องกับภาพรวม และสามารถให้คำแนะนำที่มี
ความเฉพาะเจาะจงกับบริบทเมื่อมีข้อหารือจากทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 

เนื่องจากลักษณะของงานและโครงสร้างองค์กรที่
แตกต่างกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน EU  
ได้จัดทำ CustCompEU 2 ฉบับ สำหรับภาครัฐและ
ภาคเอกชนแยกต่างหากจากกัน โดยมีรายละเอียด
ของความรู้และทักษะที่พึงมีที่เหมือนและแตกต่าง
กันออกไปดังจะกล่าวในบทความต่อไป 

 
อ้างอิง 
European Commission. CustCompEU - EU Customs Competency Framework. https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-

training/eu-customs-competency-framework_en. Accessed 11 August 2020. 
European Commission. The Customs 2020 Programme. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-

cooperation-programmes/customs-2020-programme_en. Accessed 11 August 2020. 

 

PL 1 

PL 2 

PL 3 

PL 4 

Awareness 

Trained 

Experienced 

Expert 

แผนผังที่ 2 แสดงระดับความรู้และทักษะใน CustCompEU 
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CustCompEU: กรอบมาตรฐานเพ่ือการยกระดบัวิชาชีพ

ศลุกากรของสหภาพยโุรป (2) 

 EU ได้จัดทำ CustCompEU 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพศุลกากรในภาครัฐและฉบับ

สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพศุลกากรในภาคเอกชน โดยแต่ละฉบับได้กำหนความรู้และทักษะที่บุคลากรในแต่ละ

ระดับพึงมีเพื่อเป็นหลักอ้างอิงสำหรับศุลกากรประเทศสมาชิกและภาคเอกชนที่ประกอบกิจการใน EU อย่างไรก็

ตาม แม้ผู้ประกอบวิชาชีพศุลกากรจะปฏิบัติงานในภาคส่วนที่แตกต่างกัน แต่มีความรู้และทักษะบางประการที่ผู้

ประกอบวิชาชีพทั้งสองภาคส่วนต้องมีร่วมกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 3 ดังนี้ 

ตารางที่ 3 แสดงความรู้และทักษะที่บุคลากรด้านศุลกากรในภาครัฐและภาคเอกชนพึงมีตาม CustCompEU 

 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ระดับพ้ืนฐาน  

(core values) 
- จริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการปฏิบัตหิน้าท่ี  
- การเตรยีมความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ  
- ความเป็นเลศิในการปฏิบตัิหน้าที่  
- ทัศนคติ การตีความ และการดำเนินพิธีการให้สอดคล้องกันในทุกประเทศสมาชิก EU โดย

ไม่ละเลยประเด็นด้านความมั่นคงและความปลอดภัย 
- การให้บริการสาธารณะและการเอาใจใส่

ผู้รับบริการ  
- ความร่วมมือกับศลุกากร 
- การปฏิบัติตามกฎหมายศลุกากร 

 

Credit: ClipartKey 
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 ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ระดับผู้เชี่ยวชาญ 

(professional 
competencies) 

- การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าท่ี การแก้ไขปัญหา การจัดการ
ความเครยีด และการรับมือกับความเปลีย่นแปลงเพื่อให้การปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผล 

- การจัดลำดับความสำคญัและการบริหารจัดการเวลา 
- การบริหารจัดการข้อมูลและความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
- การบริหารจัดการมนุษยสมัพันธ์ การปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ การบริหารจดัการความ
ขัดแย้ง และการสรา้งเครือข่าย 
- การฝึกอบรม การกำกับดูแล และการแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ 
- การตัดสินใจและการวิเคราะห์  
- การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรและทางวาจา และการรายงาน 
- ความคิดสร้างสรรค์และการค้นคว้าวิจัย 
- ความสามารถในการรับรู้ สืบหา และแก้ไข

ความผิดปกติที่เกิดขึ้น 
- การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีด ี

ระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
(operational 

competencies) 

- ความเข้าใจกระบวนงานของศุลกากรในระดับสูง 
- ความรู้ด้านกฎหมายศลุกากร 
- พิกัดอัตราศุลกากรและการจดัจำแนกประเภทสินค้า 
- การประเมินราคาศุลกากร 
- ถิ่นกำเนิดสินค้า 
- การบริหารจัดการสินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องกำกัด 
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

 - พิธีการศุลกากร 
- การอำนวยความสะดวกทางการค้า 
- การบริหารจัดการผู้ประกอบการ 
- การบริหารจัดการการสำแดงสินค้า 
- การบริหารจัดการหนี้และหลักประกัน 
- การกำกับดูแลทางศลุกากร 
- การตรวจสอบสินค้า 
- การบังคับใช้กฎหมาย 
- การสืบสวนสอบสวนทางศุลกากร 
- การตรวจสอบบัญช ี
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปฏิบัติการ 
- การบริหารจัดการชายแดนร่วมกนั 
- การปฏิบัติงานในฝ่ายสนับสนุน 

- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษสีรรพสามิตที่
เกี่ยวเนื่องกับการนำเข้า/ส่งออก 

- การปฏิบัติตามกฎหมายศลุกากร 
- ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ

แอพพลิเคชั่นทางศุลกากร 
- ขั้นตอนการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร 
- การขอใบอนุญาตและใบรับรองต่าง ๆ 
- ทิศทางและบริบทของโลกท่ีมผีลกระทบต่อ

การดำเนินงานท่ีเกีย่วข้องกับศุลกากร 
- การนำเข้า/ส่งออก 
- การผ่านแดน 
- การจัดเก็บสินค้า 
- พิธีการเฉพาะด้าน 
- การตรวจปล่อยสินคา้ 
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 เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพศุลกากรมีความรู้และทักษะตามที่กำหนดข้างต้น EU ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม

สำหรับบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งดำเนินโครงการรับรองคุณวุฒิการศึกษาสำหรับหลักสูตรศุลกากร  (EU 

Recognition for Customs academic programmes) ตั้งแต่ปี 2561 ตามที่สำนักงานฯ ได้เคยนำเสนอไป1 

 จะเห็นได้ว่า EU วางแผนการปฏิรูปศุลกากรให้มีความทันสมัยอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ EU ไม่เพียงแต่

พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกการค้าที่ถูกกฎหมายและคัดกรองสินค้าที่ผิดกฎหมายออกไป 

แต่ยังเน้นมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั ้งแต่วัยการศึกษาตลอดจนถึงวัยทำงานถึงระดับผู้บริหารระดับสูง 

เพื่อให้บุคลากรมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดตลอดทั่วทั้งเขตศุลกากรของ EU 

 

อ้างอิง 

European Commission. EU Customs Competency Framework Competencies Dictionary. January 2014. 

European Commission. EU Customs Competency Framework for the Private Sector Competency Dictionary. February 2014.  

 

 
1 ดูรายละเอียดในจดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดอืนกรกฎาคม 2563 หน้า 16 
(http://brussels.customs.go.th/data_files/0e29ceba50eed70f34ba94bfd1173a6f.pdf) 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ระดับผู้บริหาร 

(management 
competencies) 

- การเจรจาต่อรอง 
- การบริหารจัดการบุคลากร ความขัดแย้ง และการสื่อสาร 
- การบริหารจัดการกระบวนงานศลุกากร 
- ภาวะความเป็นผู้บุกเบิก 
- การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างด้านจริยธรรม 
ธรรมาภิบาล และการให้บริการที่ดี 
- ภาวะผู้นำท่ีมีวสิัยทัศน์และไหวพริบเชิง
ยุทธศาสตร ์
- ความคิดเชิงนวัตกรรม ภาวะความเป็นผู้
บุกเบิกและผลักดันองค์กร 
- การบริหารจัดการโครงการ การเงิน และ
ห่วงโซ่อุปทานเชิงยุทธศาสตร ์
- การออกแบบนโยบาย 
- ความรู้ทันประเด็นด้านการเมืองและ
แนวโน้มของศุลกากรในศตวรรษที ่21 
- การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร ์
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EU ขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีศลุกากร 
สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 เมื ่อวันที ่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ประกาศขยาย
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จากประเทศที่สาม
เพ่ือใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 มาตรการในครั ้งนี ้ครอบคลุมสินค้าประเภทหน้ากาก อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ชุดทดสอบการติดเชื้อ 
เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื ่น ๆ ซึ่งสามารถนำเข้าโดยได้รับยกเว้นภาษีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่  
31 ตุลาคม 2563 จากเดิมที่มีกำหนดสิ้นสุดลงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

อ้างอิง 
European Commission. Commission prolongs VAT and customs duties relief for medical equipment imports. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-prolongs-vat-and-customs-duties-relief-
medical-equipment-imports_en . Accessed 29 July 2020. 
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WCO ประกาศเผยแพร่รายงานการค้าสินค้าผิดกฎหมายประจำปี 2562 

 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 องค์การศุลกากรโลก (WCO) ประกาศเผยแพร่รายงานการค้าสินค้าผิดกฎหมาย
ประจำปี 2562 (2019 Illicit Trade Report: ITR)  

ITR เป็นรายงานที ่จ ัดพิมพ์เป็นประจำทุกปีเพื ่อรายงานทิศทางการค้าสินค้าผิดกฎหมายในทุกแง่มุม 
ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกจากข้อมูลการตรวจยึดและกรณีศึกษาต่าง ๆ ที ่สมาชิกจัดส่งให้ WCO ด้วยความสมัครใจ  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการทำความเข้าใจแนวโน้มและรูปแบบของการค้าสินค้าผิดกฎหมาย  
อันเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติภารกิจด้านการบังคับใช้กฎหมายให้สำเร็จลุล่วง 

ในการจัดทำ ITR ฉบับประจำปี 2562 นี้ WCO ได้รับข้อมูลจากสมาชิก 137 ราย โดยรายงานแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ 
ได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ยาเสพติด (Drugs) สิ่งแวดล้อม (Environment) ทรัพย์สินทางปัญญา 
สุขภาพและความปลอดภัย (IPR, Health and Safety) ภาษ ี(Revenue) และความมั่นคง (Security)  

ทั้งนี้ Center for Advanced Defence Studies (C4ADS) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในสหรัฐอเมริกา ได้ให้
ความร่วมมือกับ WCO เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 1) การยกระดับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้เทคโนโลยี
ระดับสูงในการบริหารจัดการ ผนวก และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลากหลายภาษาและจากภูมิภาคต่าง ๆ ประกอบ
กับการใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยขององค์กรเอง เพ่ือให้การวิเคราะห์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและปิดช่องโหว่ในการวิเคราะห์ที่
มักเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และ 2) การจัดทำรายงานเชิงประจักษ์ (visualization) โดยการนำเสนอข้อมูล
ในรูปกราฟ แผนภูมิ และแผนผังต่าง ๆ ที่น่าสนใจตลอดทั้งรายงาน 

ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด 2019 Illicit Trade Report ได้ที่ https://bit.ly/2Dp5JgA 

 
อ้างอิง 
WCO. The WCO issues its 2019 Illicit Trade Report. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/july/the-wco-issues-its-2019-illicit-trade-
report.aspx. Accessed 6 August 2020. 
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ขบวนการมิจฉาชีพที่แอบอ้างช่ือศุลกากรกลบัมาระบาดอีกครั้งในเบลเยียม 

ตามที่ศุลกากรเบลเยียมได้แจ้งเตือนประชาชนเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับขบวนการมิจฉาชีพ 
ที่แอบอ้างชื่อศุลกากรในการหลอกลวงเอาเงินจากประชาชน ดังที่สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ได้รายงานให้ทราบแล้วนั้น 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ศุลกากรเบลเยียมได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงการกลับมา
ของขบวนการมิจฉาชีพในเบลเยียมอีกครั้งหนึ่ง โดยขบวนการดังกล่าวส่งอีเมล์ในนามศุลกากรเบลเยียมให้ซื้อรหัส PIN 
(หัวข้ออีเมล์ "L'ACHAT D'UN CODE PIN POUR VOTRE COLIS") และส่งรหัสดังกล่าวมาให้ศุลกากรทางอีเมล์ 

ศุลกากรเบลเยียมชี้แจงว่า ทางศุลกากรเบลเยียมไม่มีมาตรการให้ประชาชนซื้อรหัส PIN เพื่อนำมาใช้ใน
การจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ ศุลกากรไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมโดยตรง (ยกเว้นในกรณีการทำลายสินค้า
ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าหรือการกระทำความผิดอื่น ๆ) โดยการสำแดงสินค้าและการชำระค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดส่งพัสดุนั้น เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่งซึ่งจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านี้จากผู้รับของ
อีกทอดหนึ่ง 

อนึ ่ง ขบวนการมิจฉาชีพดังกล่าวใช้อีเมล์ colis@douane.gouv.be หรือ colis.douane@dr.com 
ในขณะที่อีเมล์ของศุลกากรเบลเยียมต้องลงท้ายด้วย @minfin.fed.be เสมอ  

ในการนี้ สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอให้ประชาชนชาวไทยที่พำนักในเบลเยียมใช้
ความระมัดระวังเมื่อได้รับอีเมล์ที่แอบอ้างชื่อของศุลกากรเบลเยียม โดยหากได้รับอีเมล์ที่ต้องสงสัย ท่านสามารถ
ติดต่อศุลกากรเบลเยียมได้ที่ https://finances.belgium.be/fr/phishing 
 ทั้งนี้ ในประเทศไทยมีขบวนการมิจฉาชีพที่คล้ายคลึงกันโดยแอบอ้างชื่อของกรมศุลกากรให้โอนเงินเป็น 
ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรมิเช่นนั้นพัสดุจะถูกยึด ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดท้ี่ https://bit.ly/2QmOAXX 
 
อ้างอิง 
Belgium Customs. NOUVEAU MAIL DE PHISING EN CIRCULATION : "L'ACHAT D'UN CODE PIN POUR VOTRE COLIS". 

https://finances.belgium.be/fr/Actualites/nouveau-mail-de-phishing-en-circulation-lachat-dun-code-pin-pour-votre-colis-0 . 
Accessed 20 August 2020. 
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WTO ประกาศเผยแพร่รายงานผลกระทบของ COVID-19 ต่อต้นทุนการค้า 

 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานเลขาธิการองค์การการค้าโลก (WTO) ประกาศเผยแพร่รายงานเรื ่อง 
“ต้นทุนการค้าในช่วงการแพร่ระบาดทั่วโลกของโรคระบาดใหญ่ (Trade Costs in the Time of Global Pandemic)” 
เพื่อแจ้งเตือนต้นทุนการค้าที่อาจเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของต้นทุนที่
เก่ียวข้องกับการเดนิทาง/การขนส่ง นโยบายการค้า ความผันผวน และภาคส่วนที่อาจมีต้นทุนที่สูงขึ้นต่อเนื่องภายหลังจาก
การระบาดสิ้นสุดลง 

 รายงานดังกล่าวมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
 1. ข้อจำกัดในการเดินทางและการปิดพรมแดนมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการค้าสินค้าและบริการ  

1.1 ขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าทางอากาศลดลงร้อยละ 24.6 ในเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจาก
จำนวนเที่ยวบินโดยสารที่ลดลง ค่าขนส่งสินค้าทางอากาศจึงเพิ่มข้ึนจนกว่าจะมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน 

1.2 การขนส่งทางทะเลและทางบกยังคงให้บริการในระดับเกือบปกติ แม้จำนวนเที่ยวเรือลดลงและการขนส่ง
ทางบกประสบปัญหาจากการปิดพรมแดนและมาตรการด้านสุขอนามัย 

2. อุปสรรคที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายและกฎระเบียบทางการค้าทำให้ต้นทุนการค้าเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 10 ในทุกภาคส่วน 
เช่น มาตรการภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ความแตกต่างของกฎระเบียบในแต่ละประเทศ การขาดแคลนมาตรการ
อำนวยความสะดวกในการลงทุน เป็นต้น 
 3. ความผันผวนของสถานการณ์ทำให้ผลกระทบต่อการค้ารุนแรงยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนย้าย
เงินตรา แรงจูงใจของผู้ประกอบการในการลงทุนด้านการวิจัยตลาดใหม่ การฝึกฝนทักษะทางภาษา การแสวงหาหุ้นส่วน
ทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยในไตรมาสแรกของปี 2563 ดัชนีความผันผวนสูงกว่าในคราวสงคราม
อิรักและโรค SARS ในปี 2546 ถึงร้อยละ 60 
 4. ผลกระทบบางประการจาก COVID-19 จะยังคงอยู่ต่อไปภายหลังการระบาดสิ้นสุดลง เช่น ต้นทุนการขนส่ง
ทางอากาศที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมการบินและความต้องการโดยสารทางอากาศ ที่ลดลง 
นอกจากนี้ การเลือกใช้นโยบายของรัฐบาลยังคงมีผลโดยตรงต่อการสร้างหรือลดความเชื่อมั่นในการค้าในอนาคต 

 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าวได้ที่ https://bit.ly/32gLyKl 

 
อ้างอิง 
WTO. WTO issues new report on how COVID-19 crisis may push up trade costs. 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/covid_13aug20_e.htm . Accessed 21 August 2020. 
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อินเดีย ญ่ีปุ่น และออสเตรเลียจับมือสร้างเครอืข่ายห่วงโซ่อุปทาน 
เพื่อต้านทานอิทธิพลทางการเมืองและทางทหารของจีน 

 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักข่าว The Economic Times ของอินเดีย รายงานว่า อินเดีย ญี่ปุ่น 
และออสเตรเลียได้เริ่มต้นหารือโครงการ Supply Chain Resilience Initiative (SCRI) เพื่อลดการพึ่งพาสินค้าและ 
ห่วงโซ่อุปทานจากจีน อันสืบเนื่องมาจากการแผ่ขยายอิทธิพลทางการเมืองและทางทหารในภูมิภาค 

 ญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีริเริ่มเสนอโครงการดังกล่าว แต่ในขณะนั้นอินเดียเห็นว่า การเข้าร่วมโครงการจะทำให้
ความสัมพันธ์กับจีนเสื่อมถอยลง อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางทหารใน Ladakh 
อินเดียกลับมาให้ความสนใจโครงการ SCRI อย่างจริงจัง เพ่ือให้อินเดียเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทาน 

 ญี่ปุ่นประสงค์ผลักดันให้ SCRI เป็นเครื่องมือในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเพื่อให้ภูมิภาค 
อินโด-แปซิฟิกเป็นศูนย์กลางทางเศรฐกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่เข้าร่วม โดย SCRI  
จะดำเนินการโดยอาศัยความตกลงทวิภาคีเกี่ยวกับเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานที่มีอยู่แล้ว เช่น อินเดียและญี่ปุ่นมี 
ความตกลง Indo-Japan Industrial Competitiveness Partnership ซึ่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการญี่ปุ่น
ในการตั้งสถานประกอบกิจการในอินเดีย 

 ภายหลังที่ SCRI มีรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมแล้ว ทั้งสามประเทศมีแผนการเปิดให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย  

 
อ้างอิง 
The Economic Times. India-Japan-Australia supply chain in the works to counter China. 

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-japan-australia-supply-chain-in-the-works-to-counter-

china/articleshow/77624852.cms?utm_source=twitter_pwa&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharebuttons&from=mdr . 
Accessed 21 August 2020. 
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กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ของ EU  
สำหรับประเทศในกลุม่ Pan-Euro-Mediterranean 

 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 คณะกรรมาธิการยุโรปยอมรับร่างข้อเสนอเพ่ือเพ่ิมปริมาณการค้ากับประเทศ
ในกลุ่ม Pan-Euro-Mediterranean (PEM) ซึ่งประกอบด้วยไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์  
หมู่เกาะฟาโร (เดนมาร์ก) ตุรกี อียิปต์ อิสราเอล จอร์แดน เลบานอน ปาเลสไตน์ จอร์เจีย มอลโดวา ยูเครน 
แอลเบเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา นอร์ทมาซิโดเนีย มอนเตเนโกร เซอร์เบีย และคอซอวอ 
 ข้อเสนอดังกล่าวเกี่ยวกับกับการแก้ไขกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความยืดหยุ่นและสะดวกต่อการขอใช้สิทธิ
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
 1. กฎเฉพาะรายสินค้าที่ลดความซับซ้อนลง เช่น การยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า 
(cumulative requirements) สัดส่วนมูลค่าเพิ ่มภายในประเทศ (local value added) การปรับกฎเกณฑ์ให้
สอดคล้องกับความต้องการในการผลิตของประเทศสมาชิก EU และการออกกฎเกณฑ์การแปรรูปสิ่งทอใหม่ เป็นต้น 
 2. การผ่อนปรนให้ใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้า จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 15 
 3. การออกกฎเกณฑ์สะสมถิ่นกำเนิดใหม่โดยอนุญาตให้กระบวนการผลิตสำหรับสินค้าส่วนใหญ่ สามารถ
แยกข้ันตอนการผลิตในหลายประเทศได้ 
 4. การคืนอากรให้แก่สินค้าส่วนใหญ่เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของผู้ส่งออกใน EU 
 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่นี้ จะมีผลบังคับใช้ภายหลังที่กระบวนการทบทวน PEM Convention 
สิ้นสุดลง 
 ในปัจจุบัน มีข้อเรียกร้องจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าที่มีความซับซ้อน
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อท้ังเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ประกอบการดังปรากฏในข้อเสนอให้แก้ไขอนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับแก้ไข)  

การแก้ไขกฎว่าด้วยถิ ่นกำเนิดสินค้าในครั ้งนี ้อาจเป็นประโยชน์ต่อผู ้ที ่สนใจในการศึกษาแนวโน้ม  
การเปลี่ยนแปลงกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและการพัฒนากฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าในอนาคต 

 
อ้างอิง 
European Commission. New rules of origin for Pan-Euro-Mediterranean (PEM) countries. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-
preferential-origin/arrangements-list/new-pem-rules-of-origin_en . Accessed 25 August 2020. 
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วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) นำคณะข้าราชการสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ 
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 
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