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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  
ตู้คอนเทนเนอร์เป็นเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่การปฏิรูปการขนส่งระหว่างประเทศโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการขนส่งสินค้าทางทะเล ในการนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและอำนวยความสะดวกการขนส่ง
ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับศุลกากร ประชาคมโลกได้ร่วมจัดทำอนุสัญญา
ศุลกากรว่าด้วยตู ้คอนเทนเนอร์ฉบับปี  ค.ศ. 1956 (Customs Convention on Containers, 
1956) ซึ ่งเป็นต้นกำเนิดของอนุสัญญาว่าด้วยตู ้คอนเทนเนอร์ฉบับปี  ค.ศ. 1972 (Customs 
Convention on Containers, 1972) ในเวลาต่อมา 

อนุสัญญาฯ ฉบับปี 1972 ได้วางหลักการสำคัญสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ใน 2 ประเด็น ได้แก ่
1. การนำเข้าชั่วคราวและการส่งกลับออกไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ 

เช่น การยกเว้นจากหน้าที่ในการยื่นเอกสารและการวางหลักประกัน การอนุญาตให้ใช้ตู้คอนเทนเนอร์
ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศ และการการอนุญาตให้ส่งตู้คอนเทนเนอร์กลับออกไปโดยบรรทุก
สินค้าหรือไม่ก็ได้ เป็นต้น 

2. การรับรองตู้คอนเทนเนอร์สำหรับใช้ขนส่งสินค้าโดยมีตราผนึกศุลกากร เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ โดยตู้คอนเทนเนอร์ที่ภาคี
รายหนึ่งให้การรับรอง ถือว่า ตู้คอนเทนเนอร์นั้นได้รับการรับรองจากภาคีอื่น ๆ สำหรับการขนส่ง
ระหว่างประเทศโดยมีตราผนึกนั้นด้วย 

อนึ่ง เนื่องจาก Customs Convention on Containers, 1972 ไม่ครอบคลุมทุกประเด็น
ของการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในห่วงโซ่อุปทานภายหลังจากเหตุการณ์ก่อการร้าย 9/11 ในปี 2544 
องค์การศุลกากรโลก (WCO) จึงได้จัดทำ SAFE Framework of Standards โดยสนับสนุนให้ใช้
อนุสัญญาฯ ในฐานะมาตรฐานขั้นต่ำ พร้อมบัญญัติแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับ 
ตู้คอนเทนเนอร์ตั้งแต่จุดบรรจุสินค้าจนถึงจุดตรวจปล่อยสินค้า 

นอกจากนี้ Customs Convention on Containers, 1972 ยังมีความเกี่ยวข้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศฉบับอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาว่าด้วยการนำเข้าชั่วคราว (อนุสัญญาอิสตันบูล) 
และอนุสัญญาศุลกากรว่าด้วยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วย ที.ไอ.อาร์ คาร์เนท์ (อนุสัญญา 
ที.ไอ.อาร)์ ซึ่งได้บัญญัติหลักการนำเข้าชั่วคราวและการรับรองตู้คอนเทนเนอร์ไว้เช่นเดียวกัน 

ในจดหมายข่าวฉบับนี้  ท่านผู ้อ ่านจะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของ Customs 
Convention on Containers, 1972 หลักการสำคัญทั ้ง 2 ประการของอนุสัญญาฯ รวมถึง 
ความเกี่ยวเนื่องกับ SAFE Framework of Standards อนุสัญญาอิสตันบูล และอนุสัญญา ที.ไอ.อาร์ 
เพื่อทำความเข้าใจของระบบการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ในส่วนที่เกี่ยวกับศุลกากร และอาจเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาเปรียบเทียบอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตู้คอนเทนเนอร์ต่อไป 

                                        

     นิติ วิทยาเต็ม 
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ความเป็นมาของ  

CUSTOMS CONVENTION ON CONTAINERS, 1972 

ตู้คอนเทนเนอร์เป็นเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่การปฏิรูป
การขนส่งระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่ง
สินค้าทางทะเล ในการนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและอำนวย
ความสะดวกการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ในประเด็นที่
เก ี ่ยวข ้องก ับศุลกากร ประชาคมโลกได้ร ่วมจัดทำ
อนุสัญญาศุลกากรว่าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ฉบับปี ค.ศ. 1956 
(Customs Convention on Containers, 1956)  
โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ (UN) 
โดยอนุส ัญญาฯ ฉบับปี 1956 นี ้ เป ็นต้นกำเนิดของ
อนุส ัญญาว่าด ้วยต ู ้คอนเทนเนอร์ ฉบับปี ค.ศ. 1972 
(Customs Convention on Containers, 1972) ในเวลาต่อมา 

อนุสัญญาฯ ฉบับปี 1956 เปิดรับภาคีเฉพาะประเทศสมาชิก
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติแห่งยุโรป 
(UNECE) ประเทศที่เป็นที่ปรึกษา (consultative capacity) 
ใน UNECE และประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม

 
1 ปัจจุบันคือองค์การทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) 

บางกิจกรรมของ UNECE นอกจากนี้ อนุสัญญาฯ ฉบับปี 1956 
มีวัตถุประสงค์ดั้งเดิมเพื่ออำนวยความสะดวกการใช้ตู้เทนเนอร์
ในยุโรปเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ประเทศนอกยุโรปจำนวนมาก
ให้ความสนใจอนุสัญญาฯ ฉบับดังกล่าว ประกอบกับมี 
การออกมติหลายฉบับเพื่อแก้ไขภาคผนวกทางเทคนิคของ
อนุสัญญาฯ 

ด้วยเหตุนี้ จึงมีข้อเสนอให้จัดทำอนุสัญญาขึ้นมาใหม่เพื่อ
เปิดรับภาคีจากทั่วโลกและรวบรวมมติดังกล่าวเข้าไว้ใน
อนุสัญญาฉบับเดียว ในการนี้ ที่ประชุมองค์กรที่ปรึกษาทาง
ทะเลระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (IMCO)1 ได้จัดทำ
อนุส ัญญาว่าด ้วยตู ้คอนเทนเนอร์ฉบับปี ค.ศ. 1972 
(Customs Convention on Containers, 1972) ซึ ่งมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 25182 โดยมีข้อแตกต่างที่
สำคัญจากอนุสัญญาฯ ฉบับปี 1956 ดังแสดงในตารางที่ 1 

2 ปัจจุบันมีประเทศภาคีทั้งสิ้น 40 ประเทศ โดยประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคี  
(https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&m
tdsg_no=XI-A-15&chapter=11&clang=_en)  

Credit: Distrilog Group 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของอนุสัญญาฯ ฉบับปี 1956 และ 1972 
Customs Convention on Containers, 1956 Customs Convention on Containers, 1972 

1. ตู้คอนเทนเนอร์ทีน่ำเข้ามาโดยไม่มีสินค้า ต้องส่งกลับออกไป 
   โดยบรรทุกสินค้า (Article 2) 

1. อนุญาตให้นำเข้าตู้คอนเทนเนอร์เป็นการช่ัวคราวและ 
   ส่งกลับออกไปโดยบรรทุกสินค้าหรือไม่กไ็ด้ (Article 3.1) 

2. ไม่มีบทบัญญัติเกีย่วกับสำนักงานศุลกากรสำหรบั 
   การส่งตู้คอนเทนเนอร์กลับออกไป 

2. อนุญาตให้ส่งตู้คอนเทนเนอร์กลับออกไปผา่นสำนักงาน 
    ศุลกากรที่ไม่ใช่สำนักงานท่ีนำเข้าช่ัวคราว (Article 4.2) 

3. พิธีการนำเข้าช่ัวคราวเป็นไปตามกฎหมาภายในประเทศ 
    ของภาคี (Article 6) 

3. กำหนดพิธีการนำเข้าช่ัวคราวเพื่อป้องกันการใช้อำนาจ 
    ดุลยพินิจของภาคี (Articles 6 – 8 และ Annex 2) 

4. ไม่มีบทบัญญัติเกีย่วกับการเคลือ่นย้ายภายในประเทศ 
    สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่นำเขา้ช่ัวคราว 

4. กำหนดเงื่อนไขบางประการสำหรับการเคลื่อนย้าย 
    ภายในประเทศสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่นำเข้าช่ัวคราว  
    (Article 9 และ Annex 3) 

5. ไม่มีบทบัญญัติเกีย่วกับการนำเข้าช่ัวคราวของ 
   อุปกรณ์เสริมและเครื่องมือสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่ 
   นำเข้าเป็นการชั่วคราว 

5. ผ่อนปรนข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำเข้าช่ัวคราวของ 
   ส่วนประกอบสำหรับการซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ที่ 
   นำเข้าช่ัวคราว และมีบทบญัญตัิเกี่ยวกับการนำเข้า 
   อุปกรณ์เสริมและเครื่องมือเป็นการช่ัวคราว (Articles 10 และ 11) 

6. จำกัดประเทศท่ีสามารถเข้าเปน็ภาคี (Article 12) 6. เปิดรับภาคีจากท่ัวโลก (Article 18) 
7. ไม่มีบทบัญญัติเกีย่วกับ Administrative Committee 7. จัดตั้ง Administrative Committee เพื่อแก้ไขอนุสัญญา  

   เมื่อจำเป็น (Articles 21 และ 22 และ Annex 7) 
8. ไม่ทันสมัยกับการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ 8. เพิ่มภาคผนวกเกี่ยวกับข้อกำหนดทางเทคนิคของ 

    ตู้คอนเทนเนอร์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทาง 
    เทคโนโลยีของตู้คอนเทนเนอร ์

9. ตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้ต้องมีใบรับรองประกอบ (Article 7  
   และ Annex 2 Article 1(d)) 

9. อนุญาตให้รับรองตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้สำหรับขนส่งโดยมี 
    ตราผนึกศลุกากรไดต้ั้งแต่ขั้นตอนการผลติหากการออกแบบ 
   เป็นไปตามข้อกำหนด (Annex 5) 

 

จะเห็นได้ว่า อนุสัญญาฯ ฉบับปี 1972 ได้ปรับปรุงข้อบกพร่อง
ของอนุสัญญาฯ ฉบับปี 1956 หลายประการ โดยเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์เป็นการชั่วคราว
และการรับรองตู้คอนเทนเนอร์สำหรับขนส่งสินค้าโดยมี
ตราผนึกศุลกากร ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าวเป็นใจความสำคัญ

ของอนุสัญญาฯ ฉบับปี 1972 ดังจะกล่าวรายละเอียดใน
บทความต่อไป  
อ้างอิง 
Customs Convention on Containers. Geneva. 18 May 1956. 
Customs Convention on Containers, 1972. Geneva. 2 December 1972. 
WCO. Handbook: Customs Convention on Containers, 1972. February 2017.  
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หลกัการส าคญัใน CUSTOMS CONVENTION ON CONTAINERS, 1972 (1):  

การน าเขา้ชัว่คราวและการส่งกลบัออกไป 

หลักการนำเข้าตู ้คอนเทนเนอร์เป็นการชั ่วคราวและ 
การส่งกลับออกไปถูกบัญญัติไว้ใน Customs Convention 
on Containers, 1972 Chapter II ตั้งแต่ Article 3 ถึง 11 
และ Annex 2 ซึ่งครอบคลุมทั้งตู้คอนเทนเนอร์ ส่วนประกอบ 
เครื่องมือ และอุปกรณ์เสริมของตู้คอนเทนเนอร์ โดยมี
สาระสำคัญโดยสังเขป ดังนี้ 

1. การอำนวยความสะดวกในการนำเข้าชั ่วคราวและ 
การส่งกลับออกไป 

1.1 ภาค ีต ้องอน ุญาตให ้นำเข ้าต ู ้คอนเทนเนอร์  
เป็นการชั่วคราวไม่ว่าตู ้คอนเทนเนอร์นั้นจะบรรจุสินค้า
หรือไม่ก็ตาม (Article 3)1  

1.2 ตู้คอนเทนเนอร์ที่นำเข้าชั่วคราวต้องส่งกลับออกไป
ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที ่นำเข้าชั ่วคราว  

 
1 ภาคีอาจปฏิเสธการนำเข้าชัว่คราว หากเปน็ตู้คอนเทนเนอร์สำหรบัการซ้ือขาย 
การเช่าซ้ือ การเชา่ หรือสญัญาที่มีลกัษณะคล้ายคลึงกันโดยคู่สัญญาฝา่ยหนึ่ง
เป็นผู้พำนักหรือประกอบกิจการในอาณาเขตของภาคีนั้น (Article 3) 
  ข้อสังเกต หากคู่สัญญาทกุฝ่ายไม่ได้เป็นผู้พำนักหรือประกอบกิจการใน
อาณาเขตของประเทศภาคีนั้น ก็สามารถนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์เป็นการชั่วคราวได้ 
แม้เป็นตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการทำสญัญาดังกล่าวขา้งต้น 

โดยสามารถส่งกลับออกไปผ่านสำนักงานศุลกากรอื ่นที่
ไม่ใช่สำนักงานศุลกากรที่ปฏิบัติพิธีการนำเข้าชั่วคราวได้ 
ทั้งนี้ ศุลกากรอาจพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปมากกว่า 
3 เดือน2 (Article 4) 

1.3 ในกรณีท ี ่ต ู ้คอนเทนเนอร์ได ้ร ับความเส ียหาย 
อย่างร้ายแรง ผู้ปฏิบัติพิธีการไม่ต้องส่งตู้คอนเทนเนอร์  
กลับออกไป หากเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 

1.3.1 ตู้คอนเทนเนอร์นั้นต้องอากรนำเข้าและภาษีอ่ืน ๆ 
ณ ขณะและตามสภาพเมื่อสำแดง (Article 5.1(a)) หรือ 

1.3.2 ตู้คอนเทนเนอร์นั้นถูกสละให้แก่ศุลกากรในประเทศ 
ที่นำเข้าชั่วคราวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  (Article 5.1(b)) หรือ 

1.3.3 ตู้คอนเทนเนอร์นั้นถูกทำลายด้วยค่าใช้จ่าย
ของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ และ
หากมีชิ ้นส่วนหรือวัสดุใด ๆ ที่เหลือรอดจากการทำลาย 
ชิ้นส่วนหรือวัสดุนั้นต้องอากรนำเข้าและภาษีอ่ืน ๆ ณ ขณะ
และตามสภาพเมื่อสำแดง (Article 5.1(c)) 

2. พิธีการนำเข้าชั่วคราวและการส่งกลับออกไป  
การนำเข ้าต ู ้คอนเทนเนอร ์เป ็นการช ั ่วคราวและ 

การส่งกลับออกไปไม่ต้องยื ่นเอกสารทางศุลกากรและ 
ไม่ต้องวางหลักประกันใด ๆ (Article 6) อย่างไรก็ตาม  

2 ในประเด็นเรื่องระยะเวลานี้ ที่ประชุม Administrative Committee 
for the Customs Convention on Containers, 1972 ครั้งที่ 3 เห็นควรให้
ภาคีออกกฎหมายภายในประเทศที่กำหนดระยะเวลาขั้นตำ่สำหรับ 
การส่งกลับออกไปมากกว่า 3 เดือน เพือ่หลีกเลี่ยงขั้นตอนการขออนุญาต
ขยายระยะเวลาการส่งกลับออกไปมากกว่า 3 เดือน ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มต้นทุน
และเสียเวลาสำหรับทั้งผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ 

Credit: Marine Insight 
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ภาคีอาจกำหนดให้เจ้าของตู้คอนเทนเนอร์หรือผู้ที่ควบคุม
การใช้ประโยชน์ของตู้คอนเทนเนอร์ยื่นข้อมูลที่จัดเก็บไว้
เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ได้ (Article 7, 
Annex 2) นอกจากนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถบังคับใช้ Article 6 
ภาคีอาจกำหนดให้วางหลักประกันและ/หรือยื่นเอกสาร
ทางศุลกากรได้ 

3. เงื่อนไขการใช้ประโยชน์จากตู้คอนเทนเนอร์ที่นำเข้าชั่วคราว  
ตู้คอนเทนเนอร์ที ่นำเข้าชั ่วคราวสามารถนำมาใช้ใน 

การขนส่งสินค้าภายในอาณาเขตของภาคีได้ (Article 9) 
โดยภาคีอาจกำหนดเงื่อนไขตาม Annex 3 ดังนี้ 

3.1 กำหนดให้ต้องใช้เส้นทางขนส่งโดยตรงตามสมควร
ที ่นำตู้คอนเทนเนอร์มายังหรือใกล้กับสถานที ่ที ่บรรทุก
สินค้าส่งออก หรือสถานที่ที ่จะส่งตู ้คอนเทนเนอร์กลับ
ออกไปโดยไม่บรรทุกสินค้า และ/หรือ 

3.2 กำหนดให้ใช้ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศได้เพียงครั้งเดียวก่อนการส่งกลับออกไป 

4. กรณีพิเศษ 
การนำเข้าชั่วคราวครอบคลุมถึงส่วนประกอบสำหรับ

การซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ที่นำเข้าชั่วคราว (Article 10.1) 
ในการนี้ หากชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่ไม่ได้ส่งกลับออกไป ภาคี
อาจกำหนดให้ชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่นั้น 

4.1 ต้องอากรนำเข้าและภาษีอื่น ๆ ณ ขณะและตามสภาพ
เมื่อสำแดง (Article 10.2(a)) หรือ 

4.2 สละให้แก่ศุลกากรในประเทศที่นำเข้าชั่วคราวโดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ (Article 10.2(b)) หรือ 

4.3 ทำลายด้วยค่าใช้จ่ายของผู ้ที ่เกี ่ยวข้องภายใต้  
การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ (Article 10.2(c))  

นอกจากนี้ ตาม Article 11 อุปกรณ์เสริมและเครื่องมือ
ของตู ้คอนเทนเนอร์ท ี ่นำเข้าช ั ่วคราว สามารถนำเข้า
ชั่วคราวได้เช่นกัน โดยอาจ 

4.4 นำเข้ามาพร้อมกับตู ้คอนเทนเนอร์แต่ส ่งกลับ
ออกไปต่างวาระกัน หรือ 

4.5 นำเข้ามาพร้อมกับตู้คอนเทนเนอร์อ่ืน หรือ 
4.6 นำเข้ามาต่างวาระกับตู้คอนเทนเนอร์แต่ส่งกลับ

ออกไปพร้อมกัน  

จะเห็นได้ว่า หลักการนำเข้าชั่วคราวและส่งกลับออกไป
ในอนุสัญญาฯ เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกการใช้  
ตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหลาย
ประการ ทั้งการยกเว้นจากข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักประกันแ 
ละเอกสาร การใช้ประโยชน์จากตู้คอนเทนเนอร์ที่นำเข้า
เป็นการชั่วคราว การนำเข้าอุปกรณ์เสริมและเครื่องมือ 
และการขยายระยะเวลาการส่งกลับออกไป และหากไมเ่ป็นไป
ตามเงื ่อนไขที ่กำหนด อนุสัญญาฯ กำหนดกลไกทาง
ศุลกากรที่ไม่เป็นภาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อกำหนด
ทางศุลกากรโดยทั่วไป 

 
อ้างอิง 
Customs Convention on Containers, 1972. Geneva. 2 December 1972. 
WCO. Handbook: Customs Convention on Containers, 1972. WCO: February 2017. P. 92. 
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หลกัการส าคญัใน CUSTOMS CONVENTION ON CONTAINERS, 1972 (2):  

การรบัรองต ูค้อนเทนเนอรส์ าหรบัการขนสง่สินคา้ 

โดยมีตราผนึกศลุกากร 

นอกเหนือจากการนำเข้าชั่วคราวและการส่งกลับออกไป 
Customs Convention on Containers, 1972 
บัญญัติหลักการสำหรับการรับรองตู้คอนเทนเนอร์สำหรับ
การขนส่งสินค้าโดยมีตราผนึกศุลกากรไว้ใน Chapter III 
Article 12 พร้อมทั้งข้อกำหนดทางเทคนิคและขั้นตอน
การขอรับรองใน Annex 4 และ Annex 5  

หลักการสำคัญของการรับรองตู้คอนเทนเนอร์ คือ ตู้คอนเทนเนอร์
ที่ภาคีรายหนึ่งให้การรับรองสำหรับใช้ขนส่งโดยมีตราผนึกศุลกากร 
ถือว่า ตู้คอนเทนเนอร์นั้นได้รับการรับรองจากภาคีอื่น ๆ  สำหรับ
การขนส่งระหว่างประเทศโดยมีตราผนึกนั้นด้วย (Article 12.3)  

ตู้คอนเทนเนอร์ที ่จะได้รับการรับรองนี้ ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทางเทคนิคที ่บ ัญญัต ิไว ้ใน Annex 4 ซึ ่งมี
สาระสำคัญ ดังนี้ 

1. ตู้คอนเทนเนอร์ต้องถูกสร้างขึ้นมาและมีอุปกรณ์
ป้องกันการนำสินค้าเข้า/ออกจากบริเวณในตู้คอนเทนเนอร์
ที่ถูกผนึกไว้โดยปราศจากร่องรอยการงัดแงะหรือโดยไม่ต้อง
ทำลายตราผนึก 

2. สามารถติดตราผนึกเข้ากับตู ้คอนเทนเนอร์ได้
โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ 

3. ตู้คอนเทนเนอร์ไม่มีบริเวณซ่อนร้อนสำหรับซุกซ่อนสินค้า 
4. เจ้าหน้าที ่ศุลกากรสามารถเข้าถึงพื ้นที ่ทุกส่วน

สำหรับจัดเก็บสินค้าได้ง่าย 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทั้ง 4 ประการดังกล่าว 
Annex 4 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ทางเทคนิคสำหรับชิ้นส่วนต่าง ๆ  
ของตู้คอนเทนเนอร์ไว้ใน Article 2 ทั้งชิ้นส่วนประกอบ (ผนัง 
พื้น ประตู หลังคา เสา กรอบ คาน ฯลฯ) ประตูและระบบปิด
ตู้คอนเทนเนอร์ (วาล์ว ฝาปิดท่อระบายน้ำ หน้าแปลน ฯลฯ) 
และช่องระบายอากาศและน้ำ 

นอกเหนือจากข้อกำหนดพื้นฐานข้างต้น Annex 4 
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่
พ ับหรือถอดออกได ้ (Article 3) ตู ้คอนเทนเนอร์แบบ

Credit: European Commission 



ปีที ่5 ฉบับที ่9 ประจ ำเดือนกันยำยน 2563  

 

สำนักงานท่ีปรึกษาการศลุกากร ณ กรุงบรสัเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 6 

 
 

 

โครงสร้างปิด (sheeted containers)1 (Article 4) และ
คอนเทนเนอร์ที ่ม ีบานเลื ่อน (containers with sliding 
sheets) (Article 5) 

สำหรับขั้นตอนการขอรับรองตู้คอนเทนเนอร์นั้น Annex 5 
กำหนดให้สามารถกระทำได้ใน 2 ข้ันตอน ได้แก่ 

1. ขั้นตอนการผลิต โดยยื่นขอรับรองแบบที่จะผลิต 
ในกรณีนี้ใบอนุญาตมีผลครอบคลุมตู้คอนเทนเนอร์ทุกตู้ที่
ผลิตตามแบบที่ได้รับอนุญาต หรือ 

2. ขั้นตอนหลังการผลิต โดยยื่นขอรับรองตู้คอนเทนเนอร์
เฉพาะตู้แยกต่างหากหรือสำหรับตู้คอนเทนเนอร์จำนวนหนึ่ง 

 
1 เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เมื่อบรรทุกของหรือสินค้าแล้วจะมแีผ่นวัสดุ
แข็งแรง เช่น ผ้าใบที่อาจเคลือบ หุ้ม อัดเป็นชิ้นด้วยพลาสตกิหรือยาง  
มาปิดกั้นป้องกันอยา่งปลอดภัยจนเข้าถงึของไม่ได้โดยไร้ร่องรอย 

ที่ผลิตตามแบบเดียวกัน ในกรณีนี้ใบอนุญาตมีผลใช้กับ
เฉพาะตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้รับการรับรองนั้น 

การขอรับรองตู้คอนเทนเนอร์ของทั้ง 2 ขั้นตอน มีรายละเอียด
ที่แตกต่างกัน แต่มีหลักการสำคัญที่เหมือนกัน ดังนี้ 

1. ผู้รับอนุญาตผนึกแผ่นป้ายเข้ากับตู้คอนเทนเนอร์ที่
ได้รับการรับรองก่อนนำมาใช้ขนส่งสินค้าโดยมีตราผนึก
ศุลกากร โดยต้องผนึกแผ่นป้ายเป็นการถาวรและเห็นได้
ชัดเจนควบคู่กับแผ่นป้ายอื่น ๆ ที่ทางการออกให้ 

2. แผ่นป้ายต้องสอดคล้องกับรูปแบบที่กำหนด (ภาพที่ 1) 
โดยทำด ้วยโลหะที ่ม ีขนาดไม ่น ้อยกว ่า 20 x 10 ซม.  

ภาพที่ 1 แสดงตวัอย่างแผ่นป้ายที่ตอ้งผนึกเขา้กบัตูค้อนเทนเนอรท์ี่ไดร้บัการรบัรอง 
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พร ้อมม ีข ้อความด ังต ่อไปน ี ้ เป ็นภาษาอ ังกฤษหรือ 
ภาษาฝรั่งเศสปรากฏอยู่เป็นการถาวรและอ่านได้ง่าย 

2 .1  ข ้ อความ  “Approved for transport under 
Customs seal” (ได้รับอนุญาตเพื่อใช้ในการขนส่งโดยมี
ตราผนึกศุลกากร) 

2.2 ประเทศที ่รับรอง โดยอาจระบุเป็นชื ่อประเทศ 
หรือรหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166 หรือตราสัญลักษณ์
ที่แสดงถึงประเทศที่ขึ้นทะเบียนยานพาหนะในการขนส่ง
ทางถนนระหว่างประเทศ พร้อมหมายเลขใบอนุญาตและ 
ปีที่อนุญาต 

2.3 หมายเลขประจำตู้คอนเทนเนอร์ของผู้ผลิต 
2.4 ในกรณีที ่ผลิตตามแบบที่ได้รับการรับรอง ระบุ

หมายเลขหรือตัวอักษรประจำแบบของตู้คอนเทนเนอร์นั้น 
3. หากตู้คอนเทนเนอร์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางเทคนิค

ตามที่ได้รับอนุญาตอีกต่อไป ต้องนำตู้คอนเทนเนอร์มา
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเงื ่อนไขก่อนนมาใช้ขนส่งโดยมี  
ตราผนึกศุลกากร 

4. หากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะสำคัญของตู้คอนเทนเนอร ์
ให้ถือว่า ใบอนุญาตไม่ครอบคลุมตู้คอนเทนเนอร์นั้นอีกต่อไป 
และต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที ่ม ีอำนาจอีกครั้ง 
ก่อนนำมาใช้ขนส่งสินค้าโดยมีตราผนึกศุลกากร 

หลักการการขอรับรองตู ้คอนเทนเนอร์สำหรับขนส่ง
สินค้าโดยมีตราผนึกศุลกากรเป็นไปเพื ่อความมั ่นคง
ปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและเพื่ออำนวยความสะดวก
การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างภาคีอนุสัญญาฯ ในการนี้ 
SAFE Framework of Standard ของ WCO สนับสนุน
ให้ผู ้ประกอบการปฏิบัติตามบทบัญญัติในอนุสัญญาฯ  
ในฐานะข้อกำหนดด้านความมั ่นคงปลอดภัยขั ้นต่ำ 
พร้อมกันนี ้ SAFE Framework ได ้เพิ ่มเต ิมหลักการ 
เพื่อเสริมสร้างความมั ่นคงปลอดภัยในการขนส่งด้วย 
ตู้คอนเทนเนอร์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานดังจะกล่าวใน
บทความต่อไป 

  
อ้างอิง 
Customs Convention on Containers, 1972. Geneva. 2 December 1972. 
WCO. SAFE Framework of Standards. 2018 edition. P.27. 
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หลกัการขนส่งสินคา้ดว้ย 

ต ูค้อนเทนเนอรใ์น  

SAFE FRAMEWORK OF 

STANDARDS  

นับแต่เหตุการณ์ก่อการร้าย 9/11 เมื่อปี 2544 ประชาคม
ศุลกากรโลกให้ความสนใจในประเด็นด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศมากยิ ่งขึ้น  
ในการนี้ องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้จัดทำ SAFE 
Framework of Standards เพื ่อสร้างมาตรฐานด้าน
ความมั่งคงปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน โดย SAFE Framework 
กำหนดให้ความมั ่นคงปลอดภัยของตู ้คอนเทนเนอร์
เริ่มต้นตั้งแต่จุดบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์จนถึง 
จุดตรวจปล่อยสินค้า ณ สำนักงานศุลกากรปลายทาง  
ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. จุดบรรจุสินค้า (stuffing site) 
ผู ้ส ่งสินค้ามีหน้าที ่บรรจุสินค้าเข้าตู ้คอนเทนเนอร์  

อย่างปลอดภัยและจดบันทึกรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วน
และถูกต้อง พร้อมติดตราผนึกเมื่อบรรจุสินค้าเสร็จสิ้นและ
เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการขนส่ง ทั้งนี้ ตราผนึกควร
ได้มาตรฐานความปลอดภัยขั ้นสูงของ ISO 17712 และ
ผนึกไว้ ณ ตำแหน่งที่หลีกเลี่ยงการงัดแงะบริเวณด้ามจับ
ประตูของตู้คอนเทนเนอร์ ภายหลังจากนั้น ผู้ให้บริการ
ขนส่งทางบกเดินทางมารับตู ้คอนเทนเนอร์ รับเอกสาร 
ตรวจสอบตราผนึก และจดบันทึกสภาพลงในเอกสาร 

 

2. สถานีพักตู้คอนเทนเนอร์ (intermediate terminal) 
ผู้ให้บริการขนส่งทางบกส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ 

ผู้ให้บริการสถานีพักตู้คอนทนเนอร์ ผู้ให้บริการสถานีพัก 
ตู ้คอนเทนเนอร์ร ับเอกสาร ตรวจสอบตราผนึก และ 
จดบันทึกสภาพลงในเอกสาร พร้อมเตรียมตู้คอนเทนเนอร์
ให้พร้อมสำหรับการขนส่งและส่งข้อมูลให้กับผู้ให้บริการ 
ในทอดต่อไป  
3. สถานีบรรทุกสินค้าสำหรับขนส่งทางทะเล (loading  
    ocean terminal) 

ผู้ให้บริการขนส่งทางบกส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ 
ผู ้ให้บริการสถานีบรรทุกสินค้าสำหรับขนส่งทางทะเล  

Credit: The New York Times 
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ผู้ให้บริการสถานีบรรทุกสินค้าสำหรับขนส่งทางทะเลรับ
เอกสาร ตรวจสอบตราผนึก และจดบันทึกสภาพลงใน
เอกสาร พร้อมเตรียมตู ้คอนเทนเนอร์ให้พร้อมสำหรับ 
การขนส่งทางเรือและส่งข้อมูลให้กับผู้ให้บริการในทอดต่อไป 

ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่รัฐในประเทศส่งออกตรวจสอบ
เอกสาร ดำเนินการควบคุมตรวจสอบที่จำเป็น และออก
ใบรับรองด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ ในกรณีที่ศุลกากร
กำหนดให้ส่งข้อมูลล่วงหน้า ศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูล
และออกคำสั่งอนุญาตให้บรรทุกหรือห้ามบรรทุกจนกว่า
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบจนเสร็จสิ้น 
4. สถานีขนส่งถ่ายลำ (transshipment terminal)  

ผู ้ให้บริการสถานีขนส่งถ่ายลำตรวจสอบตราผนึก
ระหว่างการขนถ่ายและการบรรทุกสินตู้คอนเทนเนอร์ลงใน
ยานพาหนะ ทั้งนี ้ ข้อกำหนดนี้อาจไม่นำมาใช้กับสถานี
ขนส ่งถ ่ายลำท ี ่ม ีมาตรการด ้านความปลอดภ ัยตาม 
International Ship and Part Facility Security Code 
(ISPS Code) 
5. สถานีขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล (off-loading  
   ocean terminal) 

ผู้รับสินค้ามักใช้บริการตัวแทนออกของในการตรวจ
ปล่อยสินค้า ณ สถานีขนถ่ายสินค้าทางทะเล โดยผู ้รับ
สินค้าจัดส่งข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึงให้แก่
ตัวแทนออกของ 

ส่วนผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลยื่นบัญชีรายการสินค้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ให้บริการสถานีขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์
ทางทะเลและต่อศุลกากรในประเทศนำเข้า โดยศุลกากร
อาจพิจารณาเข้าตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ขณะขนถ่าย
หรือภายหลังจากนั้น และอาจตรวจสอบสภาพของตราผนกึ
และเอกสารที่เก่ียวข้อง 

ผู้รับสินค้าหรือตัวแทนออกของชำระภาษีต่อศุลกากร 
และผู้ให้บริการขนส่งทางบกตรวจสอบและจดบันทึกสภาพ
ตราผนึกและรับเอกสารจากผู ้ให้บริการสถานีขนถ่าย  
เมื่อรับสินค้าออกจากสถานีขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ 
6. สถานีขนถ่ายสินค้า (unloading site) 

เมื่อได้รับตู้คอนเทนเนอร์แล้ว ผู้รับตรวจสอบตราผนึก
และจดบ ันท ึกความคลาดเคล ื ่อนเก ี ่ยวก ับตราผนึก  
พร้อมตรวจสอบจำนวนและสภาพของสินค้าโดยเทียบกับ
เอกสาร เพื่อนำไปใช้ในการเรียกร้องต่าง  ๆและการตรวจสอบต่อไป 

จะเห็นได้ว่า ในแต่ละช่วงของห่วงโซ่อุปทาน ตราผนึกมี
บทบาทสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยของตู้คอนเทนเนอร์ 
โดย SAFE Framework สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
แทนการใช้ตราผนึกเชิงกล ในการนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน
ได้อภิปรายหารือถึงเทคโนโลยีที่ควรนำมาใช้กับตราผนึกใน
เวทีต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่ง 
WCO ได้สรุปไว้ ดังนี้ 
1. ระยะสั้น 

ผู้ประกอบการและ/หรือศุลกากรควรสนับสนุนการใช้
ตราผนึกเชิงกลที่ได้มาตรฐาน ISO17712 ตามที่อ้างอิงไวใ้น 
SAFE และอนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับแก้ไข) รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีติดตามตู้คอนเทนเนอร์ตั ้งแต่การใช้ตราผนึก
อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับ
ตรวจสอบการเปิดประตู การบุกรุกเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ 
ตลอดจนการวัดอุณหภูมิ แรงกระแทก และแรงสั่นทะเทือน 
โดยใช้การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ บลูทูธ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และดาวเทียม 
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2. ระยะกลาง  
อุปกรณ์สำหรับติดตามและ/หรือสังเกตการณ์ตู้คอนเทนเนอร์

ควรได้รับการพัฒนาโดยคำนึงถึงความคงทนในสภาพแวดล้อม 
ที่เลวร้ายและอายุการใช้งาน (เช่น อายุของแบตเตอร์รี่) 
นอกจากนี ้ ควรมีการบริหารจัดการประเด็นเกี ่ยวกับ 
การกำหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีที่เปน็ที่ยอมรับในทางสากล 
การเชื่อมโยงข้อมูล และการครอบครองข้อมูล นอกจากนี้ 
ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ
ตรวจตราตู้คอนเทนเนอร์ทั ้ง 6 ด้าน ทั้งรูในประตู ผนัง 
เพดาน และพื้น และตรวจสอบว่ามีมนุษย์อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์
หรือไม่ เพื ่อยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงและ 
การอำนวยความสะดวกการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ 
3. ระยะยาว 

ควรจัดทำมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์
ร ักษาความปลอดภัยของตู ้คอนเทนเนอร์ท ั ้ง 6 ด ้าน  
ซึ่งได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมให้สามารถตรวจจับการบุกรุก
และการปรากฏตัวของมนุษย์ในตู ้คอนเทนเนอร์ด้วย 
วิธีอิเล็กทรอนิกส์พร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือน  

ตู้คอนเทนเนอร์ควรทำด้วยวัสดุเชิงซ้อน (composite 
materials) ที่ทนทานกว่าและมีน้ำหนักน้อยกว่าเหล็กกล้า 
เพื่อลดน้ำหนักโดยรวมและช่วยให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจจับความผิดปกติได้สะดวกยิ่งขึ้น 

Internet of Things จะเข ้ ามาม ีบทบาทสำค ัญใน 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เช่น การนำมาใช้ระบบ
ตรวจตราและติดตาม 

SAFE Framework ได้เข้ามาเสริมบทบัญญัติด้านความมั ่นคง
ปลอดภัยในการขนส่งสินค้าด ้วยตู ้คอนเทนเนอร์ของ 
Customs Convention on Containers, 1972 ตลอดทั้ ง 
ห่วงโซ่อ ุปทานให้ท ันก ับสถานการณ์ความมั ่นคงและ
เทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ขณะจัดทำ
อน ุส ัญญาฯ ในการน ี ้  SAFE Framework ได ้ยอมรับ
อนุสัญญาฯ ในฐานะมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับความมั่นคง
ปลอดภัยของตู ้คอนเทนเนอร์ จึงอาจกล่าวได้ว่า Customs 
Convention on Containers, 1972 เป็นอน ุส ัญญาฉบ ับหนึ่ ง 
ที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยใน
ห่วงโซ่อุปทานตาม SAFE Framework  

 
อ้างอิง 
WCO. SAFE Framework of Standards. 2018 edition. P.19-22. 
WCO. Handbook: Customs Convention on Containers, 1972. WCO: February 2017. Pp. 7-9. 

Credit: Shenzhen Joint Technology Co., Ltd. 
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ความเกี่ยวขอ้งระหว่าง CUSTOMS CONVENTION ON CONTAINERS, 1972  

กบัความตกลงระหว่างประเทศอ่ืน ๆ  

นอกเหนือจาก SAFE Framework of Standards ยังมี
ความตกลงระหว่างประเทศบางฉบับที่อ้างอิงถึงหลักการใน 
Customs Convention on Containers, 1972  
ในส่วนที ่ เก ี ่ยวข้องกับการนำเข้าชั ่วคราวและการรับรอง 
ตู ้คอนเทนเนอร์ ความตกลงดังกล่าวมีความสอดคล้อง 
ส่งเสริม หรือขัดแย้งกับ Customs Convention on 
Containers, 1972 หรือไม่ อย่างไร  

1. Convention on Temporary Admission, 1990  
    (อนุสัญญาอิสตันบูล)  

Annex B.3 Article 9 กำหนดให้ Annex B.3 ยกเลิก
แ ล ะ แ ท นท ี ่  Article 2 ถ ึ ง  Article 11 ใ น  Customs 
Convention on Containers, 1972 กล่าวคือ บทบัญญัติ
ว ่าด ้วยการทำเคร ื ่องหมายบนตู ้คอนเทนเนอร ์และ 
การนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์เป็นการชั่วคราวของ Customs 
Convention on Containers, 1972 ถ ู ก แ ท นท ี ่ ด ้ ว ย 
Annex B.3 ของอนุสัญญาอิสตันบูล 

อนึ่ง หลักการของ Annex B.3 ในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับ 
ตู้คอนเทนเนอร์มีความคล้ายคลึงกับหลักการใน Article 2 
ถ ึ ง Article 11 ใน Customs Convention on Containers, 1972 

 
1 ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคี Customs Convention on Containers, 1972 
(https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&m
tdsg_no=XI-A-15&chapter=11&clang=_en) และแม้เป็นภาคี
อนุสัญญาอิสตันบูล แต่ไม่ได้รับ Annex B.3 (http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-
instruments/conventions-and-
agreements/conventions/pg0302ea.pdf?la=en)  

ตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้า โดยมีความแตกต่างกันเพียง
บางประการ เช่น Annex B.3 Article 6 กำหนดระยะเวลา
ขั้นต่ำสำหรับการส่งตู้คอนเทนเนอร์กลับออกไปที่ 6 เดือน 
ในขณะที่ Customs Convention on Containers, 1972  
กำหนดระยะเวลาสูงสุดที่ 3 เดือน แต่อาจขยายระยะเวลา
ออกไปได้ (Article 4) 

ทั ้งนี ้ Annex B.3 Article 9 ของอนุสัญญาอิสตันบูล
กำหนดให้ Annex B.3 มีผลเป็นการยกเลิกและแทนที่ 
Article 2 ถึง Article 11 ของ Customs Convention on 
Containers, 1972 เฉพาะระหว่างประเทศที่เป็นภาคีทั้ง  
2 อนุสัญญา และยอมรับ Annex B.3 เท่านั้น1  
2. International Convention on the 

Simplification and Harmonization of 
Customs Procedures (as amended) (อนุสัญญา
เกียวโต (ฉบบัแก้ไข))2 
Specific Annex G Recommended Practice 22 

เสนอแนะให้ภาคียกเว้นภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ เป็น
การชั่วคราวสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาเป็นการชั่วคราวตามที่

2 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที ่12 มถิุนายน 2558 
(http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/member/global/pdf/topics/facilitation/instrument
s-and-tools/conventions/rkc/contracting-parties-to-the-revised-
kyoto-convention/list-of-contracting-parties.pdf?db=web)  
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ระบุไว้ในภาคผนวกต่าง ๆ ของอนุสัญญาอิสตันบูล รวมถึง
ตู้คอนเทนเนอร์ใน Annex B.3  

3. Customs Convention on International  
   Transport of Goods under Cover of TIR  
   Carnets (อนุสัญญา ที.ไอ.อาร์)3  

Article 13 กำหนดให้ตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้รับการรับรอง
สำหรับขนส่งสินค้าโดยมีตราผนึกศุลกากรตาม Customs 
Convention on Containers, 1972 รวมถึงความตกลง
ระหว ่างประเทศใด ๆ ท ี ่แทนที ่หร ือแก้ไข Customs 
Convention on Containers, 1972 ถือว่า ตู้คอนเทนเนอรน์ัน้
ได้รับการรับรองสำหรับใช้ขนส่งสินค้าตามพิธีการ ที.ไอ.อาร์ 
โดยไม่ต้องขอรับการรับรองเพิ่มเติมอีก 

นอกจากนี้ เนื้อความใน Annex 7 Part II ของอนุสัญญา 
ที.ไอ.อาร์ มีความเหมือนกับ Annex 5 ของ Customs 
Convention on Containers, 1972 ว ่ า ด ้ ว ย ข ั ้ น ตอน 

 
3 ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคี 
(https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mt
dsg_no=XI-A-16&chapter=11&clang=_en) 

การขอรับรองตู้คอนเทนเนอร์ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
ทางเทคนิคตามที ่ได้กล่าวไว้แล้วในบทความที ่ผ่านมา 
อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับตู้คอนเทนเนอร์
ใน Annex 7 Part I ของอนุสัญญา ที.ไอ.อาร์ มีความแตกต่าง
จากข้อกำหนดทางเทคนิคใน  Annex 4 ของ Customs 
Convention on Containers, 1972  บางประการ เช่น 
สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ที ่มีโครงสร้างแบบปิด (sheeted 
containers) อนุส ัญญา ที.ไอ.อาร์ กำหนดให้ช ่องว ่าง
ระหว่างห่วง/วงแหวน (rings) และตาไก่ (eyelets) มีขนาด
ไม ่ เก ิน  200 มม.  (Article 4.7) ในขณะท ี ่  Customs 
Convention on Containers, 1972 กำหนดให้ช ่องว่าง
สามารถขยายได้จนถึง 300 มม. (Article 8) เป็นต้น  

จะเห็นได้ว ่า ความตกลงระหว่างประเทศที ่จ ัดทำขึ้น
ภายหลัง Customs Convention on Containers, 1972 
ได้ยอมรับหลักการสำคัญของอนุสัญญาดังกล่าวทั้งในส่วนที่

Credit: at AE 

Credit: USA-Containers 



ปีที ่5 ฉบับที ่9 ประจ ำเดือนกันยำยน 2563  

 

สำนักงานท่ีปรึกษาการศลุกากร ณ กรุงบรสัเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 13 

 
 

 

เกี่ยวข้องกับการนำเข้าชั่วคราวและการรับรองตู้คอนเทนเนอร์
แม้มีความแตกต่างในรายละเอียดทางเทคนิคบางประการ 
ในยุคปัจจุบันที่ตู ้คอนเทนเนอร์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น 
องค์การศุลกากรโลก (WCO) สนับสนุนให้ประเทศที่ยัง 
ไม ่ ได ้ เข ้าเป ็นภาค ี  Customs Convention on Containers, 1972 
ดำเนินการภาคยานุว ัต ิอนุสัญญาดังกล่าว ในขณะเดียวกัน
หอการค้านานาชาติ (ICC) เห็นว่า บทบัญญัติใน Customs 
Convention on Containers, 1972 รวมทั้งอนุสัญญาอิสตนับลู 
จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู ้ประกอบการในการใช้  
ตู้คอนเทนเนอร์มากยิ่งขึ้น 

ใ นก า รน ี ้  Customs Convention on Containers, 
1972 อาจมีความเหมาะสมสำหรับประเทศที ่ประสงค์
สร้างมาตรฐานพิธีการศุลกากรและมาตรฐานทางเทคนิค
สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
แต่ยังไม่มีความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญา 
อิสตันบูลหรืออนุสัญญา ที.ไอ.อาร์ ซึ่งกำหนดหน้าที่อื่น ๆ 
ที่ภาคีต้องปฏิบัตินอกจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับตู้คอนเทนเนอร์  

 
อ้างอิง 
Customs Convention on Containers, 1972. Geneva. 2 December 1972. 
Convention on Temporary Admission, 1990. Istanbul. 26 June 1990. 
International Convention on the simplification and harmonization of Customs procedures (as amended) (Revised Kyoto 

Convention). Kyoto. 26 June 1999. 
Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets. Geneva. 14 November 1975. 

Geneva, 14 November 1975 
United Nations. 15. Customs Convention on Containers, 1972.  

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-A-15&chapter=11&clang=_en. Accessed 9 
September 2020. 

United Nations. 16. Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets. 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-A-16&chapter=11&clang=_en. Accessed 9 
September 2020. 

WCO. Position as Regards Signatures, Ratifications and Accessions. 
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/conventions-and-

agreements/conventions/pg0302ea.pdf?la=en. Accessed 9 September 2020. 
International Chamber of Commerce. ICC calls for global guidance on return-refill container systems. https://iccwbo.org/media-

wall/news-speeches/icc-calls-global-guidance-return-refill-container-systems/. Accessed 10 September 2020. 
WCO. Handbook: Customs Convention on Containers, 1972. WCO: February 2017. P. 5. 
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ศุลกากรฟินแลนด์พร้อมใช้งานระบบตรวจตราข้อมูลบัญชีธนาคารและการชำระเงิน 

 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ศุลกากรฟินแลนด์ได้รายงานว่า โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับตรวจตรา
ข้อมูลบัญชีธนาคารและการชำระเงินระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินและหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ได้เสร็จสิ้นแล้ว 
หลังจากท่ีได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 

 ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปราบปรามการกระทำความผิดทางการเงินและการให้การสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน เครดิต และสกุลเงินดิจิทัล 
ป้อนข้อมูลและบัญชีของลูกค้าเข้าสู่ระบบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่นำมาใช้ตรวจสอบและระบุเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ ฟินแลนด์กำลังเตรียมการอภิปรายร่างกฎหมายฉบับใหม่ในเดือนตุลาคม 2563 ที่ออกตามความใน 
Directive (EU) 2019/1153 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลทางการเงินในการป้องกัน การเปิดโปง การสืบสวนสอบสวน 
และการปราบปรามอาชญากรรมได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 ในปัจจุบัน องค์กรอาชญากรรมได้หันมาฟอกเงินโดยอาศัยธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น และ
ภายหลังจากเหตุการณ์ก่อการร้าย 9/11 ในปี 2544 ประชาคมโลกได้ยกระดับมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้สถาบัน
ทางการเงินถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนทางการเงินแก่ขบวนการก่อการร้ายผ่านการฟอกเงิน  ด้วยเหตุนี้
ประชาคมโลกจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินตราผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟอกเงิน
ผ่านธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ ผู้ที ่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news)  
ฉบับเดือนธันวาคม 2562 (https://bit.ly/32a2G5n) และมกราคม 2563 (https://bit.ly/326L3Dw)  

 
อ้างอิง 
Finland Customs. Bank and payment account monitoring system now used by authorities. https://tulli.fi/en/-

/bank-and-payment-account-monitoring-system-now-used-by-authorities#. Accessed 8 September 2020. 
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ศุลกากรสวิตเซอร์แลนด์ดำเนินการปฏิรูปองคก์รและกฎหมายศุลกากร 

 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ประกาศรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการปฏิรูป
ศุลกากรและกฎหมายศุลกากรแบบองค์รวมเพ่ือนำศุลกากรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
 โครงการปฏิรูปดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างพิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ง่ายขึ้น
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและความมั่นคงปลอดภัยที่
พรมแดนของประเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงการจัดระเบียบโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่น
เพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. จัดทำกรอบทางกฎหมายฉบับใหม่เพื่อลดความซับซ้อนของพิธีการและขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเก็บภาษีและการควบคุมตรวจสอบสินค้าที่เคลื่อนย้ายผ่านพรมแดน ในการนี้ กฎหมายจะกำหนดพิธีการ
และขั้นตอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด รวมถึงการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
การควบคุมตรวจสอบโดยอัตโนมัติให้มากที่สุดในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษี นอกจากนี้ กฎหมาย
ฉบับใหม่จะปฏิรูปการปกป้องข้อมูล การวิเคราะห์ความเสี่ยง อำนาจหน้าที่ และการดำเนินคดีให้มีความทันสมัย 
 2. การประมวลกฎหมายศุลกากรต่าง ๆ  ให้อยู่ในกฎหมายภาษีฉบับเดียวกัน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีศุลกากร 
การประเมินภาษีศุลกากร และบทลงโทษ 
 3. การแก้ไขกฎหมายภาษีและกฎหมายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กฎหมายภาษีแต่มีความเกี่ยวข้องกับศุลกากร เช่น 
กฎหมายยารักษาโรค กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายภาษีเบียร์ เป็นต้น ทั้งนี้ บทบัญญัติที่เกี่ยวกับหน้าที่ในการชำระภาษี
และค่าภาษีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 การปฏิรูปศุลกากรให้มีความทันสมัยเป็นหัวข้อที่ศุลกากรทั่วโลกต่างให้ความสนใจ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพ่ิมเติม
ได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 ที่ https://bit.ly/3iwJmVN 
  
อ้างอิง 
Administration fédérale des douanes. Le Conseil fédéral ouvre la consultation relative à la révision de la loi sur 

les douanes. https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/actualites/informations-destinees-aux-
medias/medienmitteilungen.msg-id-80383.html. Accessed 14 September 2020. 
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ศุลกากรเยอรมนีบังคับใช้กฎหมายภาษีอากร กฎหมายประกันสังคม  
และกฎหมายวิชาชีพ ณ ด่านพรมแดน 

 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ศุลกากรเยอรมนีรายงานการตรวจยึดรถโดยสารท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาก  
สหราชอาณาจักรเพื่อเดินทางไปยังโรมาเนียไว้ได้ ณ สำนักงานศุลกากร Saarbrücken เนื่องจากมาจากบริษัทค้างชำระ
ภาษีกับสำนักงานภาษีอากรแห่งหนึ่ง ราว 20,000 ยูโร  

 เยอรมนีได้จัดทำรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและ
ดำเนินการตามกฎหมายได้ในทันที ณ ด่านพรมแดน โดยนอกเหนือจากกรณีค้างชำระภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ 
เจ้าหน้าที่ศุลกากรยังมีอำนาจเข้าดำเนินการกับผู้ค้างชำระเงินตามกฎหมายประกันสุขภาพและกฎหมายวิชาชีพด้วย 

ในการนี้ ผู้กระทำความผิดอาจเลือกชำระเป็นเงินสดหรือให้เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์เพื่อนำมาขายทอดตลาดต่อไป 
โดยการขายทอดตลาดจะดำเนินการบนเว็บไซต์ของศุลกากรเยอรมนี (www.zoll-auktion.de) เพื่อให้เข้าถึง
ประชาชนในวงกว้างและให้ภาครัฐได้ผลประโยชน์มากที่สุด 

 
อ้างอิง 
Generalzolldirektion. Zoll pfändet Linienbus. 

https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Sonstiges/2020/z47_linienbus_gepfaendet.html  
Accessed 14 September 2020. 
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ศุลกากรเยอรมนีชี้แจงการจัดจำแนกพิกัดเครือ่งดื่ม hard seltzer 

 hard seltzer เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นที่แพร่หลายในสหรัฐอเมริกา ทำมาจากน้ำอัดแก๊สผสมกับ
แอลกอฮอล์พร้อมเติมกลิ่นผลไม้ โดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่ใกล้เคียงกับเบียร์ (ร้อยละ 4-6) บรรจุในบรรจุภัณฑ์
ปิดผนึกพร้อมดื่มในปริมาตร 0.33 ลิตรโดยทั่วไป 
 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา hard seltzer ได้ถูกนำเข้าจากสหรัฐอเมริกามาจำหน่ายในตลาดเยอรมนีและ
ศุลกากรเยอรมนีได้รับข้อสอบถามจำนวนมากถึงการจัดจำแนกประเภทและภาษีสรรพสามิต ในการนี้ ศุลกากร
เยอรมนีได้ชี้แจงการจัดจำแนกพิกัดของ hard seltzer ดังนี้ 
 1. กรณีทำจากแอลกอฮอล์ท ี ่ ได ้จากการกลั ่นและนำมาผสมกับน้ำแร่  จ ัดอย ู ่ ในพิก ัด 2208 
(เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรน้อยกว่าร้อยละ 80 สุรา ลิเคียวร์และ
เครื่องดื่มอ่ืน ๆ ที่เป็นสุรา) 
 2. กรณีทำจากแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักและนำมาผสมกับน้ำแร่  ศุลกากรเยอรมนีได้อ้างอิงถึง 
คำพิพากษาของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปว่า หากแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักถูกนำมาผ่านกระบวนการ
กำจัดสี กลิ่น และรสที่เป็นลักษณะเฉพาะของแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมัก จะไม่ถูกจัดอยู่ในพิกัด 2204 หรือ 
2206 แต่จัดอยู่ในพิกัด 2208  
    แม้ในกรณีที่แอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักถูกกำจัดสี กลิ่น และรสด้วยวิธีอื ่น ๆ เช่น การหมักด้วย
สารละลายน้ำตาล เครื่องดื่มดังกล่าวก็จัดอยู่ในพิกัด 2208 เช่นกัน 
 3. ในทุกกรณี ตามคำพิพากษาของศาลการคลัง รสหวานของเครื ่องดื ่มไม่นำมาใช้เป็นปัจจัยใน  
การจัดจำแนกประเภทเครื่องดื่มดังกล่าว เนื่องจากการรับรู้ รสเป็นเรื่องของแต่ละปัจเจกบุคคล จึงไม่เหมาะสม
นำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดจำแนกประเภท 
 ในการนี้ ศุลกากรเยอรมนีกำลังสังเกตการณ์ตลาดเครื่องดื่ม hard seltzer อย่างใกล้ชิด เพื่อการจัดเก็บ
ภาษีท่ีถูกต้องและเป็นธรรมต่อไป  

อ้างอิง 
Generalzolldirektion. Verbrauchsteuerrechtliche Bewertung des Getränks "Hard Seltzer". 

https://www.zoll.de/SharedDocs/Fachmeldungen/Aktuelle-Einzelmeldungen/2020/vst_hard_seltzer.html .  
Accessed 15 September 2020. 



รายงานความเคล่ือนไหว  

 

สำนักงานท่ีปรึกษาการศลุกากร ณ กรุงบรสัเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 18 

 
 

 

WCO เน้นย้ำบทบาทของศุลกากรด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันโอโซนโลก 

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 องค์การศุลกากรโลก (WCO) เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบ 35 ปี ความร่วมมือ
ในการปกป้องชั้นโอโซน 

 ในโอกาสนี้ WCO เน้นย้ำการมีส่วนร่วมของศุลกากรในโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) 
และการบังคับใช้อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการปกป้องชั้นโอโซน (Vienna Convention for the Protection of 
Ozone Layer) รวมทั้งพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol และ Kigali Amendment)  

ในการนี้ ศุลกากรสามารถยกระดับการควบคุมตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสารทำลายชั้นโอโซนและสารอ่ืน ๆ 
ที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการใช้เทคโนโลยีใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวิเคราะห์ พร้อมกันนี้ WCO ให้การสนับสนุนแก่สมาชิกด้วยการจัดการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ศุลกากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 

ในปัจจุบัน บทบาทของศุลกากรได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เน้นด้านการจัดเก็บภาษีจากการนำเข้า/
ส่งออกสินค้า โดยศุลกากรในยุคปัจจุบันมีภารกิจสำคัญด้านการปกป้องสังคมทั้งในมิติด้านความมั่นคงและ
สิ่งแวดล้อมด้วย 

 
อ้างอิง 
WCO. The WCO celebrates World Ozone Day. http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/september/the-

wco-celebrates-world-ozone-day.aspx. Accessed 16 September 2020. 
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WTO เปิดให้ใช้บริการฐานข้อมูลตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้า 

 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 องค์การการค้าโลก (WTO) เปิดให้ใช้บริการ Goods Schedules e-Library 
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ของเอกสารและกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรและตารางข้อผูกพันของ
สมาชิกในการเปิดตลาดสินค้า (schedules of concessions) จำนวนหลายพันหน้า ซึ่งรวมถึงผลการเจรจาของ
รอบอุรุกวัย (Uruguay Round tariff negotiations) ตารางข้อผูกพันที่เจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิก WTO  

 ตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้า เป็นเอกสารทางกฎหมายที่ระบุมาตรการที่สมาชิก WTO ต้องใช้กับ
สมาชิกรายอ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่เก็บภาษีเกินกว่าระดับที่ตกลงผูกพันไว้ (bound duties) สำหรับสินค้าที่มี
ถิ่นกำเนิดในสมาชิก WTO รายอื่น ตารางดังกล่าวจัดเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและ
การค้า (GATT) โดยมักผนวกเข้ากับพิธีสารมาราเกช (Marrakesh Protocol) หรือพิธีสารภาคยานุวัติ (Protocol 
of Accession) ของสมาชิกรายนั ้น โดยจัดเป็นเครื ่องมือที ่สำคัญของ WTO ในการสร้างความโปร่งใสและ
ความสามารถคาดการณ์ได้ในการค้าโลก 

 อนึ่ง ตั้งแต่มีการก่อตั้ง WTO ขึ้นในปี 2538 ตารางดังกล่าวได้รับการแก้ไขมากกว่า 600 ครั้ง โดยสมาชิก
ได้เจรจาตกลงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อแก้ไขอนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System Convention) 
ขององค์การศุลกากรโลก (WCO) หรือเพิ่มข้อผูกพันใหม่ในบางภาคส่วนอันเป็นผลจากการเจรจาความตกลงอื่น ๆ 
(เช่น ความตกลงว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Agreement)) การเจรจาข้อผูกพันใหม่
ตาม GATT Article XXVII เป็นต้น โดยข้อแก้ไขเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมไว้ใน e-Library ของ WTO ด้วย 

 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://goods-schedules.wto.org/ 
 
อ้างอิง 
WTO. WTO launches Goods Schedules e-Library. 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/mark_17sep20_e.htm .  Accessed 18 September 2020. 
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การสัมมนาเรื่องมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนของสหภาพยุโรป 

 นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนายนำโชค ศศิกรวงศ์ (เจ้าหน้าที่โครงการ) เข้าร่วม 
การสัมมนาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Webinar) ในหัวข้อกลไกการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนของสหภาพยุโรป 
(Carbon Border Adjustment Mechanism of the European Union) ร่วมกับผู้แทนจากคณะกรรมการบริหาร 
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงการคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยในส่วนของสหภาพยุโรป (EU) นั้น 
เจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการยุโรปจาก DG TAXUD, DG CLIMA และ DG TRADE เป็นผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ 
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อนึ่ง EU มีแผนการบังคับใช้มาตรการปรับคาร์บอนดังกล่าวในปี 2566 โดยสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
จะนำเสนอรายละเอียดให้ทราบในจดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับต่อไป 

 กลไกการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนเป็นมาตรการอย่างหนึ่งของ EU ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จนเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) โดยการจัดเก็บภาษีคาร์บอนจากสินค้านอก EU เพ่ือปรับราคาสินค้านำเข้าให้
สะท้อนถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระบวนการผลิตสินค้านั้น ๆ ควบคู่กับการบังคับให้ผู้นำเข้าสินค้าซื้อ
ใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ รายละเอียดของมาตรการดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่ชัด เช่น ประเภทสินค้าที่จะ
ได้รับผลกระทบ วิธีการวัดปริมาณและคำนวณภาษีคาร์บอน เป็นต้น โดย EU กำลังอยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็นจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ และมีแผนการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวในปี 2566 ในโอกาสนี้ สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุง
บรัสเซลส์ จะนำเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมของกลไกการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนของ EU ให้ทราบในจดหมายข่าว
ศุลกากร (CPMU news) ฉบับต่อไป 
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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 
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