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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน 

 เทคโนโลยีการบินและเทคโนโลยีบริหารจัดการชายแดนที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 
ปริมาณผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานที่เพ่ิมขึ้นมหาศาลในแต่ละปี ภัยและความเสี่ยงใหม่ ๆ  
ที่เพ่ิมความซับซ้อน เป็นทั้งข้อท้าทายและโอกาสส าคัญที่ศุลกากรต้องเผชิญและใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในศตวรรษที่ ๒๑ 

ศุลกากรประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างตอบสนองต่อข้อท้าทายต่าง ๆ ในการควบคุม
ผู้โดยสารด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากศุลกากรแต่ละประเทศมีภารกิจหลักที่ 
ไม่เหมือนกัน ศุลกากรบางประเทศมีหน้าที่ด้านการตรวจคนเข้าเมืองเป็นหลัก ในขณะที่
ศุลกากรบางประเทศมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนย้ายสินค้า นอกจากนี้ ศุลกากรบางประเทศ
เผชิญกับข้อจ ากัดด้านทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี  อันส่งผลกระทบต่อวิธีการที่
ศุลกากรเหล่านี้สามารถเลือกใช้ในการบริหารจัดการชายแดน 

 ในบริบทดังกล่าว ศุลกากรควรเตรียมตัวรับมือกับข้อท้าทายเหล่านั้นอย่างไร? 

 ในจดหมายข่าวฉบับนี้ พวกเราขอน าเสนอข้อเสนอของศุลกากรนิวซีแลนด์ต่อ
คณะกรรมาธิการด้านนโยบายขององค์การศุลกากรโลก (Policy Commission) โครงการริเริ่ม
ของร่วมกันระหว่างสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และสภาสมาคมท่าอากาศ
ยานระหว่างประเทศ (ACI) เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว รวมทั้งหลักการและมาตรการการจัดเก็บ
ภาษีสัมภาระผู้โดยสารของศุลกากรสหรัฐอเมริกาครับ 

                                        นิติ วิทยาเต็ม 
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การควบคมุผ ูโ้ดยสารท่ีท่าอากาศยาน

ในศตวรรษท่ี ๒๑: 

ขอ้ทา้ทายและโอกาสจากมมุมอง

ศลุกากรนิวซีแลนด ์(๑) 

 
เพ่ือควบคุมตรวจสอบ

ผู้โดยสาร องค์การศุลกากรโลก (WCO) 
ร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ เช่น สมาคมขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ (IATA) และองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ร่วมมือกันสนับสนุน 
การ ใช้ ข้ อมู ล ผู้ โ ดยสารล่ ว งหน้ า  (Advanced 
Passenger Information: API) และระบบบันทึก
ชื่อผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) 
เพ่ืออ านวยความสะดวกการเดินทางและระบุ

ความเสี่ยง นอกจากนี้ WCO ยังได้สนับสนุนแนวคิด 
การบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated 
Border Management: CBM) เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก
ในการเผชิญหน้ากับข้อท้าทายในการควบคุมชายแดน 
อย่างไรก็ตาม ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า จะมีข้อท้าทาย
ใหม่ ๆ ที่ ต้องร่วมกันรับมือได้แก่ ๑) เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ ๒) ความเสี่ยงใหม่ ๆ 
ที่ มีความซับซ้อน โดยในบทความนี้จะกล่าวถึง
เทคโนโลยีการคมนาคมทางอากาศและการบริหาร
จัดการชายแดน ก่อนจะกล่าวถึงความเสี่ ยงใน
บทความต่อไป 

                                                           
๑ Smart Security เป็นโครงการริเร่ิมร่วมกันระหว่างสมาคมขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ (IATA) และสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศ (ACI) เพ่ือให้ผู้โดยสารสามารถผ่านจุดตรวจสอบโดยได้รับ

เป็นที่คาดกันว่าผู้โดยสารระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะ
เดินทางทางอากาศ ซึ่งจะต้องพบกับการบริหารจัดการ
ชายแดนและความปลอดภัยที่ก้าวหน้าสูงสุด เพราะ
เทคโนโลยีและท่าอากาศยานรูปแบบใหม่ๆ ปัจจัย
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญต่อ
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างศุลกากรและผู้ โดยสาร โดย 
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมีดังนี้ 

๑. ท่าอากาศยานจะมี “การบริการตนเอง” 
(self-service) มากขึ้น การเช็คอินไม่จ าเป็นต้องท าที่
ท่าอากาศยานอีกต่อไป (decentralized) โดยสามารถ
เช็คอินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ บัตรโดยสารและ 
บัตรที่นั่ง (boarding pass) จะไม่จ าเป็น และการโหลด
สัมภาระจะสามารถท าได้นอกท่าอากาศยาน เช่น  
ที่โรงแรม หรือพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร  
โดยไม่จ ากัดอยู่ที่โถงผู้โดยสารขาออก 

๒. หน่วยงานรัฐและเอกชนเห็นพ้องกันว่า  
การตรวจสอบผู้ โ ดยสารและสัมภาระแบบเดิ ม  
จ ะ เ ป ลี่ ย น เ ป็ น  Smart Security๑ เ พ่ื อ ย ก ร ะดั บ 
ความมั่นคงปลอดภัย อ านวยความสะดวกผู้โดยสาร 

ความสะดวกมากทีสุ่ด โดยใช้การควบคุมตรวจสอบพื้นฐานของความ
เสี่ยง พร้อมกับติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกในท่าอากาศยานอย่าง
เหมาะสมตั้งแต่จุดตรวจสอบไปจนถึงเขตการบิน (airside) รายละเอียด
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และเพ่ิมประสิทธิภาพระดับปฏิบัติการ โดยลักษณะเด่น 
มีดังนี ้
    2 . 1  ขั้ น ต อ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ จ ะ ล ด 
ความยุ่งยากลงด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และ 
การตรวจสอบก่ อนผ่ าน พิ ธี ก า ร  (preclearance 
services) แทนการตรวจสอบผู้ โ ดยสารทั้ ง หมด 
ทางกายภาพที่จุดตรวจสอบจุดเดียว กล่าวคือ ขั้นตอน
การตรวจสอบจะแบ่งออกเป็นหลายขั้น ใช้วิธีอัตโนมัติ 
ใช้การคัดแยก และมีความรวดเร็วขึ้น เทคโนโลยี 
การบริ ห า รจั ดการกา ร เ ข้ า แ ถวคอย  (queuing 
technology) และการติดตามต าแหน่งภายในอาคาร 
(indoor location tracking) จะช่ ว ย ให้ เ จ้ า ห น้ า ที่ 
ท่าอากาศยานและเจ้าหน้าที่ชายแดนตรวจพบจุดที่มี
ผู้โดยสารหนาแน่นและเพ่ิมความรวดเร็วในการผ่าน 
จุดตรวจสอบ นอกจากนี้ จะมีการใช้วิธีการตรวจสอบที่

                                                           

เพ่ิมเติมที่ 
http://www.iata.org/whatwedo/security/Documents/smart-
security-brochure.pdf 

ไม่ท าให้ผู้โดยสารต้องล่าช้า (unobtrusive) ตรวจกรอง
ข้อมูลชีวภาพ (biometric pre-screening) และใช้วิธี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการใช้เครื่องตรวจจับกลิ่น
อัตโนมัติเพ่ือหาสารอันตรายในขณะที่ผู้โดยสารเดินผ่าน
ช่องทางเดินรักษาความปลอดภัย (walkable security 
lanes) ได้ เอง แทนการตรวจสอบทางกายภาพที่ 
จุดตรวจสอบอย่างทีผ่านมา 
    2.2 การแยกย่อยข้อมูลความเสี่ยงโดยอาศัย
อัลกอริทึม (algorithm) ตรวจจะรวมถึงการรวบรวม
และประเมินข้อมูล  เช่น  การจดจ า ใบหน้าและ 
การแสกนสัมภาระ จะช่วยลดปริมาณเจ้าหน้าที่ 
หน้างาน และด้วยเหตุนี้ ก าลังเจ้าหน้าที่ที่ชายแดนใน
อนาคตจะมุ่งเน้นไปที่บุคลากรที่ช านาญการประเมิน
ความเสี่ยงและข้อมูลข่าวกรอง แทนการเพ่ิมเจ้าหน้าที่
หน้างาน (ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่มีสัญชาตญาณในการระบุ

Credit: BBC 
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ความ เสี่ ย งที่ อั ลกอริ ทึ มอาจมองข้ าม ไปยั งคงมี 
ความจ าเป็นอยู่) 

๓. การเคลื่อนย้ายผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน
ขึ้นอยู่กับทิศทางการพัฒนาการบินในระดับโลกด้วย  
ที่ผ่านมา สมาคมขนส่งทางการอากาศระหว่างประเทศ 
(IATA) ไ ด้ ร า ย ง าน  Vision 2050๒ เ พ่ื อ เ จ า ะ ลึ ก  
“ยุคทองส าหรับการบินยุคถัดไป” กล่าวคือ ในทศวรรษ
ที่ก าลังจะมาถึง ปริมาณอากาศยานพลเรือนรุ่นใหม่ทั้ง
ขน าด ใหญ่ แ ล ะขนาด เ ล็ กที่ มี น้ า หนั ก เ บ าแ ล ะ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะช่วยให้ขั้นตอนขนถ่าย
ผู้ โดยสารขึ้นและลงจากเครื่ องท า ได้ รวดเร็วขึ้น 
นอกจากนี้  การเดินน าทางโดยใช้ดาวเทียมและ 
การควบคุมการสัญจรทางอากาศจะท าให้การก าหนด
เส้นทางสัญจรมีประสิทธิภาพยิ่งยวด และลดระยะห่าง
ขั้นต่ าในเส้นทางที่มีการสัญจรทางอากาศคับคั่ง   

จากสถานการณ์ดังกล่าว สามารถคาดการณ์ได้ว่า ใน
อนาคตอันใกล้นี้ หน่วยงานที่ชายแดนจะต้องบริหาร

จัดการผู้โดยสารที่มีปริมาณมากขึ้นด้วยความรวดเร็ว
แ ล ะถี่ ขึ้ น โ ด ย ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส มั ย ใ ห ม่  เ พ่ื อ ล ด 
ความหนาแน่นของผู้ โดยสารที่จุดตรวจสอบทาง
กายภาพ ในการนี้ เทคโนโลยีจะช่วยให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ ด้วยการท าให้ขั้นตอนต่าง ๆ 
สามารถกระท าได้โดยอัตโนมัติเพ่ิมมากขึ้น และช่วยให้
การระบุเป้าหมายมีความแม่นย ามากขึ้น  

แม้ว่า เทคโนโลยีเพียงสามารถช่วยเรื่องระบบ
อัตโนมัติ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่ใช่
ค าตอบสุดท้าย เนื่องจากการบริหารจัดการผู้โดยสาร
ที่ท่าอากาศยานในอนาคตยังต้องอาศัยกระบวนการ
และรูปแบบการปฏิบัติการที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งนี้
เพราะความเสี่ยงจะมีข้อท้าทายใหม่ ๆ และซับซ้อน
ขึ้นเรื่อย ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลนั้นยังคงมีประเด็น
ปัญหาน่าสนใจที่ต้องพิจารณา ดั งจะกล่าวใน
บทความต่อไป 

 
 
อ้างอิง 

New Zealand Customs. Airport Passenger Controls in the 21st Century Context: Challenges and  
Opportunities from a Customs Perspective – Paper by New Zealand. WCO Policy Commission 77th 
Session. 8 June 2017. PP. 5-7. 

IATA. Smart Security. http://www.iata.org/whatwedo/security/Documents/smart-security-brochure.pdf.  
Accessed 20 April 2018. 

 

                                                           
๒ รายละเอียดเพ่ิมเติม 
http://www.iata.org/pressroom/facts_figures/Documents/visi
on-2050.pdf 
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การควบคมุผ ูโ้ดยสารท่ีท่าอากาศยาน 

ในศตวรรษท่ี ๒๑:  

ขอ้ทา้ทายและโอกาสจากมมุมอง

ศลุกากรนิวซีแลนด ์(๒) 

แม้ท่าอากาศยานในอนาคตจะมีเทคโนโลยีบริหาร

จัดการที่ทันสมัย แต่ไม่อาจขจัดความเสี่ยงให้หมดสิ้น
ไปได้ ความเสี่ยงจะยังคงมีอยู่และมีความซับซ้อนและ
พลวัตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ที่อ านวย
ความสะดวกการค้า และรวมทั้ งอาชญากรรม 
ข้ามชาติ  การลักลอบค้ าสิ่ งผิดกฎหมาย และ 
การฟอกเงินนอกจากนี้ สงคราม ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และการล่มสลายของรัฐ จะก่อให้เกิดการอพยพของ
ผู้คนที่ผิดปกติ และการก่อการร้ายยังคงเป็นภัยที่
ส าคัญต่อความม่ันคงระหว่างประเทศ และจะ 
ทวีความรุนแรง และลุกลามแพร่ขยายไปทั่วโลก  
กำรใช้เอกสำรเดินทำงปลอมโดยผู้กระท ำผิด เหยื่อ  
ผู้ลี้ภัย ผู้อพยพ หรือผู้ก่อกำรร้ำยเป็นอุปสรรคใน 
กำรระบุอัตลักษณ์ บริบทควำมเสี่ยงดังกล่ำวทั้งหมด
เป็นข้อท้ำทำยส ำหรับกำรควบคุมผู้โดยสำรที่ชำยแดน
ในปัจจุบันและในอนำคต ในกำรนี้ ศุลกำกรสำมำรถ
ยกระดับกำรควบคุมผู้ โดยสำรที่ท่ำอำกำศยำนได้   

                                                           
๑ API เป็นข้อมูลจำกหนังสือเดินทำงและเอกสำรเดินทำงอื่น ๆ เช่น วี
ซ่ำ รวมทั้งข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับเที่ยวบิน โดยเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ขณะเช็คอินและส่งต่อไปยังหน่วยงำนที่ชำยแดน เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
กำรระบุอัตลักษณ์ 

  
ทั้งเพ่ือวัตถุประสงค์ด้ำนควำมมั่นคง กำรจัดเก็บภำษี 
และกำรจัดกำรสินค้ำผิดกฎหมำย โดยอำศัยข้อมูลและ
วิธีกำรบริหำรจัดกำรแบบองค์รวม 

 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นกุญแจส ำคัญใน
กำรควบคุมผู้โดยสำรในอนำคต แต่ยังคงมีข้อท้ำทำย
หลำยประกำร ดังนี้  

๑. ในปัจจุบัน มีเพียงไม่กี่ประเทศที่ใช้ข้อมูล 
API๑ และประเทศที่ใช้ PNR๒ มีน้อยยิ่งกว่ำนั้น 

๒. กำรก ำหนดมำตรฐำนข้อมูลให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกันยังคงเป็นประเด็นส ำคัญส ำหรับภำครัฐ
และภำคเอกชน แม้ว่ำจะมีบรรทัดฐำนสำกล เช่น ICAO 
PNR guidelines แต่ในทำงปฏิบัติยังคงมีข้อท้ำทำย
หลำยประกำรที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนและคุณภำพ
ข้อมูล โดยข้อก ำหนดเกี่ยวกับข้อมูลที่แตกต่ำงกันในแต่
ละประเทศก่อให้เกิดต้นทุนสูงในกำรปรับเปลี่ยนให้

๒ PNR เป็นข้อมูลที่สำยกำรบินเก็บรวบรวมเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ 
แต่หน่วยงำนที่ชำยแดนอำจใชป้ระโยชน์ได่ในกำรประเมินควำมเสี่ยง
โดยอำศัยข้อมูลข่ำวกรองก่อนกำรเดินทำง 

Credit: Groundline Engineering 
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เป็นไปในแนวเดียวกันทั้ งส ำหรับภำคเอกชนและ
หน่วยงำนที่ควบคุมชำยแดนที่ต้องใช้ทรัพยำกรในกำร
จัดฟอร์แมตข้อมูลแทนกำรน ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยง ด้วยเหตุนี้ กำรจัดตั้งชุดข้อมูลที่สอดคล้อง
กันในระดับสำกลจึงมีควำมส ำคัญยิ่งในกำรควบคุม
ผู้โดยสำรที่มีประสิทธิภำพ 

๓. กรอบกฎหมำยและขั้นตอนในกำรจัดกำร
กำรใช้และจัดเก็บข้อมูล API/PNR และข้อมูลอ่ืน ๆ  
จะยั ง ค ง เป็ นประ เด็ นส ำ คัญที่ มี ค ว ำม อ่อนไหว 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ข้อมูล 
PNR ในกำรบังคับใช้กฎหมำย เนื่องจำกเป็นข้อมูลที่
จัดเก็บเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงกำรค้ำ 

๔. ประเด็นข้อมูลไม่ใช่เรื่องทำงเทคนิคเท่ำนั้น 
แต่ยังเกี่ยวข้องกับควำมคำดหวังของประชำชนด้วย 
โดยเฉพำะในบริบทที่มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจ ำนวน
มำก แต่ ไม่ ได้น ำไปสู่กำรอ ำนวยควำมสะดวกใน 
กำรผ่ำนจุดตรวจสอบที่ท่ำอำกำศยำน 

๕ .  ก ำ ร แ ก้ ปั ญ ห ำ ที่ ยั่ ง ยื น ต้ อ ง อ ำ ศั ย 
ควำมร่วมมือในระดับระหว่ำงประเทศที่ เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน โดยมีควำมจ ำเป็นต้องใช้วิธีกำร
เดียวกันที่ช่วยให้หน่วยงำนที่ชำยแดนจำกทั่วโลก
สำมำรถสื่อสำรเข้ำใจกันได้ในกำรระบุและจัดกำร 

                                                           
๓ push data flow เป็นกำรเคลื่อนไหวข้อมูลโดยเร่ิมจำกภำคเอกชน
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วป้อนออกสู่ช่องทำงต่ำง ๆ ในขณะที่ pull 
data flow เร่ิมจำกกำรค ำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้ใช้ข้อมูลแล้วจึง
น ำมำใช้ในกำรพิจำรณำเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรนั้น 

ควำม เสี่ ย งที่ อ ำ จ เกิ ดขึ้ น  นอกจำกนี้  ยั ง ต้ อ งมี 
ควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในกำรบริหำรจัดกำร 
กำรเคลื่อนไหวของข้อมูลแบบ push-pull๓ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเดินทำงทำงอำกำศ 
อันจะช่วยให้กำรวิเครำะห์และจัดเก็บประวัติควำมเสี่ยง
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นกิจจะลักษณะ และ 
เป็นองค์รวม ทั้งนี้ ยังคงมีประเด็นส ำคัญว่ำ ภำครัฐหรือ
ภำคเอกชนควรเป็นเจ้ำของข้อมูล และใครเป็นผู้ออก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำระบบ 

๖. คุณภำพข้อมูลขึ้นอยู่กับบูรณภำพของ 
ห่วงโซ่กำรเดินทำงทั้งหมด โดยเริ่มต้นจำกกระบวนกำร
ออกเอกสำรเดินทำง นอกจำกนี้ กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวกรองจะช่วยเพิม่มูลค่ำให้กับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล 

๗ .  ป ร ะ เ ด็ น ส ำ คั ญ อี กป ร ะก ำ รห นึ่ ง ใ น 
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล คือ หน่วยงำนใดควรมีสิทธิเข้ำถึง
ข้อมูล กรณีส่วนใหญ่ ต ำรวจมักเป็นหน่วยงำนที่มี
อ ำนำจ ในกำรรั บข้ อมู ลผู้ โ ดยสำรล่ ว งหน้ ำทำง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Advance Passenger Processing 
(APP)๔ และ API/PNR สถำนกำรณ์ดังกล่ำวมีนัยยะ
ส ำคัญต่อศุลกำกรซึ่งไม่ใช่หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ตรวจคน
เข้ำเมืองโดยตรง และอำจไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเพ่ือ
น ำมำระบุเป้ำหมำยได ้

๔ เป็นระบบของนิวซีแลนด์และออสเตรเลียที่ก ำหนดให้สำยกำรบินต้อง
ป้อนข้อมูลผู้โดยสำรและลูกเรือลงในระบบก่อนเดินทำงมำถึงและออก
จำกประเทศ 
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๘. ข้อมูลชีวภำพ (biometrics) จะมีบทบำท
ส ำคัญยิ่งขึ้นในทศวรรษหน้ำ เดิมที ข้อมูลชีวภำพมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมควำมรัดกุมให้กับเอกสำรและเพ่ือ
ระบุอัตลักษณ์ของผู้ เดินทำง แต่จำกนี้ ไป หนังสือ
เดินทำงชีวภำพ (biometric passport) จะน ำไปสู่ 
กำรผ่ำนพิธีกำรที่ชำยแดนโดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลที่อยู่
ในหนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์จะท ำหน้ำที่ติดตำม
ผู้โดยสำรไปตลอดกำรเดินทำงและสำมำรถยืนยันได้
ด้ ว ย เทค โน โลยี จดจ ำ ใบหน้ ำ  (show once, use 
multiple times) อันจะช่วยลดกำรตรวจสอบทำง
เอกสำรและทำงกำยภำพหลำยครั้ ง  ด้ วยเหตุนี้   
ในอนำคต กำรควบคุมที่ชำยแดนจะมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้โดยสำรลดลง (contactless) และมีควำมเป็นไปได้ที่
ข้อมูลในหนังสือเดินทำงจะบรรจุอยู่ ในเทคโนโลยี
คลำวด์ (cloud passport) และไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้
เอกสำรอีกต่อไปที่พรมแดนบำงแห่ง 

อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลและเทคโนโลยียังคงต้องอำศัย
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรชำยแดนที่มีประสิทธิภำพ
และเป็นองค์รวมโดยอำศัยผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ทั้ง
หน่วยงำนที่ชำยแดน เจ้ำของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ผู้ขนส่ง 
และผู้ขำยเทคโนโลยี เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผู้ โ ด ย ส ำ ร  แ ล ะมุ่ ง เ น้ น ก ำ ร ใ ช้ ท รั พ ย ำ ก ร ไ ป ที่ 

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและข้อมูลข่ำวกรอง ทั้งนี้ 
ควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดและควำมไว้ เนื้อเชื่อใจ
ระหว่ำงผู้ เกี่ยวข้องมีควำมส ำคัญยิ่งต่อกำรบริหำร
จัดกำรชำยแดนแบบองค์รวม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลชุดเดียวกัน เช่น 
ผ่ำนระบบหรือเครื่องมือกลั่นกรองเบื้องต้นร่วมกัน  
จะช่วยส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร รวมทั้งช่วย
ลดต้นทุนและควำมซ้ ำซ้อนต่ำง ๆ ด้วย 

ในยุคที่ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นพร้อมกับข้อท้าทาย
ใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อนกว่าเดิม วิธีการบริหาร
จัดการชายแดนรูปแบบใหม่เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อทั้ง
ประโยชน์ด้านความม่ันคง การบังคับใช้กฎหมาย และ
ก า ร อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่ ผู้ โ ด ย ส า ร ที่ 
ถูกกฎหมายโดยมีการแทรกแซงน้อยที่สุด ทั้งนี้ ไม่ว่า
ศุลกากรแต่ละประเทศจะมีภารกิจหลักที่แตกต่างกัน
ออกไปก็ตาม แต่ศุลกากรยังคงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ
ในกา รบริ ห า รจั ด ก า รชายแดน  ด้ ว ยความ รู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศที่
ไม่มีหน่วยงานอ่ืนใดเสมอเหมือน และเทคนิคการระบุ
เป้าหมายความเสี่ยงที่ช่วยในการบริหารจัดการ 
การเคลื่อนย้ายบุคคลที่ชายแดน 

 

อ้างอิง 

New Zealand Customs. Airport Passenger Controls in the 21st Century Context: Challenges and  
Opportunities from a Customs Perspective – Paper by New Zealand. WCO Policy Commission 77th 
Session. 8 June 2017. PP. 8-13. 
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หลกัการยกเวน้ภาษีในเบ้ืองตน้ของศลุกากรสหรฐัอเมรกิา

ส าหรบัของติดตวัผ ูโ้ดยสารท่ีไดร้บัหรอืซ้ือมาจากต่างประเทศ 

ศุลกากรสหรัฐอเมริกามีนโยบายยกเว้นภาษีสินค้า 
ติดติดผู้โดยสารที่ได้รับหรือซื้อมาจากต่างประเทศที่มี
มูลค่า ไ ม่ เกิน ๑๐๐ , ๒๐๐ , ๘๐๐ หรือ ๑ ,๖๐๐ 
ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นอยู่กับสถานะพ านักของผู้โดยสาร 
ประเทศต้นทาง ระยะเวลาพ านัก ประเภทสินค้าที่ซื้อ
หรือได้รับ ถิ่นก าเนิดของสินค้า และมูลค่าของสินค้า 
ในบทความนี้  จ ะขอกล่ า วถึ งหลั กการทั่ ว ไ ป 
ในเบื้องต้น ก่อนที่จะกล่าวในรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษี
ส าหรับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
ในบทความต่อไป 

ผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ (non-resident) 
 ใ น ก ร ณี ที่ เ ข้ า ม า ใ น
สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย ๗๒ ชั่วโมง จะได้รับยกเว้นภาษี
หากของขวัญมูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ 
ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวสามารถใช้ใน ๑ ครั้ง ในระยะเวลา  
๖ เดือน และสามารถรวมซิการ์ ๑๐๐ มวน เข้าไว้ใน 
มูลค่าที่ได้รับยกเว้นได้ แต่ไม่สามารถรวมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้  

ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวไม่สามารถน ามูลค่าที่
ได้รับยกเว้นมารวมกันได้ เช่น สามีและภรรยาน า
ของขวัญ ๑ ชิ้น มูลค่า ๒๐๐ ดอลลาร์ เข้ามาให้เพ่ือน
ในสหรัฐฯ ในกรณีนี้  สามีหรือภรรยาคนใดคนหนึ่ง
เท่านั้นที่สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีส าหรับมูลค่า ๑๐๐ 
ดอลลาร์ได้ ส่วนอีก ๑๐๐ ดอลลาร์ที่เหลือ ต้องเสียภาษี
ในอัตราคงท่ีร้อยละ ๓ ในกรณีทั่วไป อย่างไรก็ตาม สามี

และภรรยาสามารถน าของขวัญติดตัวเข้ามาคนละ  
๑ ชิ้น ชิ้นละไม่เกิน ๑๐๐ ดอลลาร์ โดยไม่เสียภาษีได้ 
ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของศุลกากรด้วย 

ส่วนในกรณีท่ีน าสินค้าเข้ามาจ าหน่าย โดยหลัก
แล้วต้องเสียภาษี เว้นแต่ได้รับสิทธิตามความตกลง
การค้าระหว่างประเทศ เช่น ระบบสิทธิพิเศษทางภาษี 
(GSP) ความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) 

เป็นต้น ในกรณีดังกล่าว มีความเป็นไปได้สูงที่
ต้องผ่านพิธีการศุลกากร และควรใช้

บริการตัวแทนออกของ 
 นอกจากนี้ ผู้โดยสารสามารถน าของ
ใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือนเข้ามา
ไ ด้ โ ด ย ไ ม่ เ สี ย ภ า ษี  ห า ก อ ยู่ ใ น 
ความครอบครองเป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่า ๑ ปี  

ผู้ที่มีถิ่นที่อยู ่(resident) 
 ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาที่กลับมาจาก
ต่างประเทศพร้อมกับสินค้าที่ได้รับจากต่างประเทศ 
ภายหลังจากที่พักอยู่ในต่างประเทศ (ยกเว้น เม็กซิโก) 
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง อาจได้รับยกเว้น
ภาษี ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทาง เช่น หากกลับมาจาก
ประเทศอ่ืน ๆ ยกเว้นประเทศในเขตแคริบเบียนหรือ
เกาะที่อยู่ ในความครอบครองของสหรัฐอเมริกา 
(insular possession) จะได้รับยกเว้นภาษีหากมูลค่า
สินค้าไม่เกิน ๘๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนที่มีมูลค่าเกิน 
๑,๐๐๐ ดอลลาร์ จะต้องเสียภาษีในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 
๓ และส่วนที่เกิน ๑,๘๐๐ ดอลลาร์ จะใช้อัตราตาม
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ตารางพิกัดอัตราศุลกากรซึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ ๐ - ๑๐ 
(ยกเว้นสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ ซึ่งอาจมี
อัตราภาษีสูงถึงร้อยละ ๒๕) 
 หากผู้โดยสารกลับมาจากเกาะที่อยู่ในความ
ครอบครองของสหรัฐอเมริกา เช่น หมู่เกาะเวอร์จินของ
สหรัฐ เกาะกวม จะได้รับยกเว้นภาษีหากมีมูลค่าไม่เกิน 
๑,๖๐๐ ดอลลาร์ และเสียภาษีอัตราคงที่ที่ร้อยละ ๑.๕ 
ส าหรับมูลค่าส่วนที่เกินภายใน ๑,๐๐๐ ดอลลาร์ 
 ในกรณีที่กลับจากต่างประเทศยกเว้นเม็กซิโก
ภายในไม่เกิน 48 ชั่วโมง จะได้รับยกเว้นภาษีหากมี
มูลค่าไม่เกิน ๒๐๐ ดอลลาร์ ส่วนที่มีมูลค่าเกินกว่านั้น
ภายใน ๑,๐๐๐ ดอลลาร์ เสียภาษีท่ีอัตราคงท่ีร้อยละ ๓ 
และหากเกิน ๑,๒๐๐ ดอลลาร์ จะใช้อัตราตามตาราง
พิกัดอัตราศุลกากร 
 นอกจากนี้  ปริมาณผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับยกเว้นภาษี ขึ้นอยู่กับ
ประเทศต้นทางเช่นกัน เช่น ผู้โดยสารที่เดินทางมาจาก
สหภาพยุโรปสามารถน าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๑ 
ลิตร โดยไม่เสียภาษี ทั้งนี้ ปริมาณสุทธิที่สามารถน าเข้า
ได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละ
มลรัฐที่เดินทางมาถึง 
 ส าหรับสินค้าปลอดอากร มีสิทธิได้รับยกเว้น
ภาษีหากไม่เกินมูลค่าที่ก าหนดตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น๑ 

นอกจากนี้ของขวัญอาจได้รับยกเว้นภาษีเช่นกัน  
หากไม่มีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ การส่งเสริมการขาย 
และวัตถุประสงค์ทางการค้าอ่ืน ๆ  

ทั้งนี้ สินค้าบางประเภทได้รับยกเว้นภาษี เช่น 
รูปวาดต้นฉบับ โบราณวัตถุที่มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี 
หรือสินค้าที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษ
ทางการค้า โดยผู้โดยสารต้องมีหลักฐานแสดงถิ่นก าเนิด
สินค้านั้น เช่น มีข้อความว่าผลิตในประเทศนั้น หรือ
ประเทศท่ีผลิตระบุไว้ในใบแจ้งราคาสินค้าหรือใบเสร็จ 
 ประการสุดท้ายนี้ ผู้โดยสารที่จะได้รับยกเว้น
ภาษีต้องไม่ใช้ข้อยกเว้นทั้งหมดหรือบางส่วนในช่วง
ระยะเวลา ๓๐ วันก่อนหน้า เช่น หากกลับจากอังกฤษ
และน าสินค้ามูลค่า 150 ดอลลาร์ติดตัวกลับมา 
ผู้โดยสารต้องรออีก ๓๐ วัน จึงจะได้รับยกเว้นภาษี
ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 800 ดอลลาร์อีกครั้ง
หนึ่ง๒  

 ในส่วนของหลักเกณฑ์การยกเว้น ๒๐๐, ๘๐๐ 
และ ๑ ,๖๐๐ ดอลลาร์  ส าหรับผู้ ที่ มี ถิ่ นที่ อยู่ ใ น
สหรัฐอเมริกานั้น ยังมีรายละเอียดที่จะกล่าวถึงใน
บทความต่อไป โดยเฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และน้ าหอม 

อ้างอิง 
U.S. Customs and Border Protection. How much can I bring back to the U.S. duty-free?  

https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/246/related/1. Accessed 4 April 2018. 
U.S. Customs and Border Protection. Why is my personal duty-free exemption? Do I have to claim gifts? 

https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/454/related/1. Accessed 4 April 2018. 
U.S. Customs and Border Protection. As a visitor to the United States what are my exemptions on gifts for  

family and friends? https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/975/related/1. Accessed 4 April 2018. 

                                                           
๑ โปรดอ่านในบทความถัดไป ๒ อย่างไรก็ตาม อาจได้รับยกเว้นตามเกณฑ์ 200 ดอลลาร์ ดังจะกล่าว

ในบทความต่อไป 
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ขอ้ยกเวน้ภาษีประเภทต่างๆ  

ส าหรบัผ ูโ้ดยสารท่ีมีถ่ินพ านกัในสหรฐัอเมรกิา 

จากที่ได้กล่าวถึงในบทความที่แล้ว สหรัฐอเมริกามี
นโยบายยกเว้นภาษีส าหรับของติดตัวผู้โดยสารโดย
ใช้เกณฑ์ถิ่นพ านัก ประเทศต้นทาง ระยะเวลาพ านัก 
ประเภทสินค้าที่ซื้อหรือได้รับ ถิ่นก าเนิดของสินค้า 
และมูลค่าของสินค้ามาแล้วนั้น ในบทความนี้จะ 
ขอกล่าวถึงข้อยกเว้นดังกล่าวโดยละเอียด โดยแบ่ง
ตามมูลค่าที่ได้รับยกเว้นภาษี 800, ๑๖๐๐ และ ๒๐๐ 
ดอลลาร์สหรัฐตามล าดับ เนื่องจากข้อยกเว้น ๒๐๐ 
ดอลลาร์สหรัฐ เป็นข้อยกเว้นที่ใช้ในกรณีที่ไม่เข้าข่าย
ข้อยกเว้น ๘๐๐ และ ๑,๖๐๐ ดอลลาร์ จึงขอกล่าวถึง
ในล าดับหลังสุด 

ข้อยกเว้น 8๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  
 ในกรณีที่ผู้โดยสารเดินทางกลับจากประเทศใด 
ๆ นอกเหนือจากเกาะที่อยู่ในความครอบครองของ
สหรัฐอเมริกา (หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ อเมริกัน
ซามัว หรือกวม) จะได้รับยกเว้นภาษีหากสินค้า
ติดตัวมีมูลค่าไม่เกิน 800 ดอลลาร์ นอกจากนี้ 
ข้อยกเว้นดังกล่าวยังใช้กับประเทศใน 
 

ทะเลแคริบเบียนและประเทศในประชาคมแอนดีส 
(Andean countries) เช่น  แอนติกาและบาร์บู ด า  
อารูบา บาฮามาส บาร์บาดอส เบลีซ โบลิเวีย หมู่เกาะ 
บริติชเวอร์จิน โคลอมเบีย คอสตาริกา โดมินิกา 
สาธารณรัฐโดมินิกัน เอกวาดอร์  เอลซัลวาดอร์   
เกรนาดา กัวเตมาลา กายอานา เฮติ ฮอนดูรัส จาเมกา 
มอนต์เซอร์รัต เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส นิการากัว 
ปานามา เปรู  เซนต์คิตส์ และเนวิส  เซนต์ลู เซีย  
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ตรินิแดดและโตเบโก  
 นอกจากนี้ ผู้โดยสารสามารถรวมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ๒ ลิตรกับข้อยกเว้น 800 ดอลลาร์ได้ 
หากจ านวน 1 ลิตร ใน ๒ ลิตร ผลิตในประเทศข้างต้น 
 ทั้งนี้ อาจมีกรณีที่ผู้โดยสารน าสินค้าเข้ามาเกิน 

800 ดอลลาร์ 

Credit: Live Science 
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และยังคงได้รับยกเว้นภาษี เช่น หากผู้ โดยสารน า 
สร้อยข้อมือ 700 ดอลลาร์ หมวก 40 ดอลลาร์ และ
เสื้อ 60 ดอลลาร์ ติดตัวเข้ามา ในกรณีนี้จะได้รับยกเว้น
ภาษีเนื่องจากมีมูลค่าไม่เกิน 800 ดอลลาร์ และหาก
น ารูปวาดมูลค่า 500 ดอลลาร์ติดตัวเข้ามาด้วย ก็จะ
ยังคงได้รับยกเว้นภาษี แม้มีมูลค่ารวม 1,300 ดอลลาร์ 
เนื่องจากสินค้าประเภทวิจิตรศิลป์ได้รับยกเว้นภาษี 

ข้อยกเว้น ๑,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  
 ในกรณีที่เดินทางกลับโดยตรงหรือทางอ้อม
จากเกาะที่อยู่ในความครอบครองของสหรัฐอเมริกา 
(หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ อเมริกันซามัว หรือกวม) 
สามารถน าสินค้าติดตัวเข้ามาได้โดยไม่เสียภาษี หากมี
มูลค่าไม่เกิน ๑,๖๐๐ ดอลลาร์ 
 นอกจากนี้  ห ากปริ ม าณไม่ เ กิ นส าหรั บ 
การบริโภคส่วนตัว ผู้โดยสารสามารถน าเครื่องดื่ม

                                                           
๑ ข้อจ ากัดส่วนใหญ่เกี่ยวกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่สามารถน าเข้ามาใน
มลรัฐหนึ่งใช้กับผูม้ีถิ่นพ านักในมลรัฐนัน้เท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว 
ผู้โดยสารผ่านแดนไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดนั้น แต่อาจมีการ

แอลกอฮอล์ไม่เกิน ๕ ลิตร ตัวตัวเข้ามาโดยรวมเป็นส่วน
ห นึ่ ง ข อ ง ข้ อ ย ก เ ว้ น  ๑ ,๖ ๐ ๐  ด อ ล ล า ร์ ไ ด้   
หากปริมาณอย่างน้อย 4 ลิตร ซื้อในเกาะดังกล่าว และ
อย่างน้อย 1 ลิตร เป็นผลิตภัณฑ์ของเกาะนั้น ปริมาณที่
เกินจะต้องเสียภาษีอัตราคงที่ร้อยละ ๑.๕ รวมทั้งภาษี
อ่ืน ๆ ด้วย 
 ทั้งนี้  กรณีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ซื้อจาก
ร้านค้าปลอดอากรบนเรือส าราญ๑ สามารถน าเข้าติดตัว
โดยไม่เสียภาษีหากมีปริมาณไม่เกิน ๑ ลิตร แต่หาก
อย่างน้อย ๑ ขวด เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศในทะเล
แคริบเบียน๒ จะสามารถน าเข้าได้ ๒ ลิตรโดยไม่เสีย
ภาษี ส่วนในกรณีที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๕ ลิตร 
จากเกาะฯ เช่น หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ และหนึ่งใน
นั้นเป็นผลิตภัณฑ์จากหมู่เกาะเวอร์จินฯ ในกรณีนี้   
ถือว่าได้ใช้ข้อยกเว้นหมดแล้ว และหากซื้อเครื่องดื่ม

เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบได้ สามารถตรวจสอบได้ที่ Alcohol 
Beverage Control Board 
๒ ประเทศแคริบเบียนส่วนใหญ่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว ยกเว้น แองกวิลลา 
หมู่เกาะเคย์แมน กัวเดอลุป มาร์ตีนิก 

Credit: Lookzi 
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แอลกอฮอล์เพ่ิมเติมจากร้านค้าปลอดอากรบนเรือ
ส าราญอีก จะต้องเสียภาษี 
 แต่หากซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  4 ลิตร  
จากเกาะฯ โดยหนึ่งในนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ของเกาะฯ ใน
กรณีนี้ สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อีก ๑ ขวด 
จากร้านปลอดอากรบนเรือส าราญโดยไม่ต้องเสียภาษี 

ข้อยกเว้น ๒๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  
 ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ข้อยกเว้นกรณีอ่ืนได้
เนื่องจาก ๑) ออกนอกประเทศมากกว่า ๑ ครั้ง ในช่วง
ระยะเวลา ๓๐ วัน หรือ ๒) ออกนอกประเทศเป็น
ระยะเวลาน้อยกว่า 48 ชั่วโมง  

ผู้โดยสารยังคงสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้
หากสินค้ามีมูลค่าไม่เกิน ๒๐๐ ดอลลาร์ และเป็นสินค้า
ที่ใช้ในการส่วนตัวหรือใช้ในครัวเรือน 

หากมีมูลค่าเกิน ๒๐๐ ดอลลาร์ หรือสินค้าชิ้น
ใดชิ้นหนึ่งต้องเสียภาษี จะต้องเสียภาษีส าหรับมูลค่า
รวมทั้งหมด เช่น หากออกนอกประเทศเป็นระยะเวลา 
36 ชั่วโมง และกลับมาพร้อมกับเครื่องปั้นดินเผา 1 ชิ้น 
มูลค่า 300 ดอลลาร์ ในกรณีนี้ ไม่สามารถหัก 200 
ดอลลาร์ เพ่ือคิดค่าภาษีจากมูลค่า ๑๐๐ ดอลลาร์ได้ 
แต่ต้องเสียภาษีจากมูลค่า 300 ดอลลาร์ 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถรวมสินค้าดังต่อไปนี้ใน
ข้อยกเว้น 200 ดอลลาร์ ได้แก่ บุหรี่ ๕๐ มวน และ
ซิการ์ ๑๐ มวน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๑๕๐ มล. 
หรือน้ าหอมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ๑๕๐ มล. 

เช่น เดี ยวกับข้อยกเว้น อ่ืน  ๆ  สมาชิก ใน
ครอบครัวไม่สามารถน าข้อยกเว้น 200 ดอลลาร์มา
รวมกันได้ เช่น สามีและภรรยากลับจากแคนาดาภายใน 
24 ชั่วโมง สามารถน าสินค้ากลับเข้ามาโดยได้รับ
ยกเว้นภาษีได้คนละ 200 ดอลลาร์ แต่ไม่สามารถน ามา
รวมกันได้เป็น 400 ดอลลาร์ 

นอกจากนี้ สินค้าที่ส่งกลับมาทางไปรษณีย์ที่มี
มูลค่าไม่เกิน 200 ดอลลาร์ จะได้รับยกเว้นภาษีเช่นกัน 

สหรัฐอเมริกามีนโยบายการจัดเก็บภาษีจากของ 
ติดตัวผู้โดยสารที่น่าสนใจ โดยแบ่งออกเป็นประเภท
ตามเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่ อใช้ตามความเหมาะสม  
โดยค านึงถึงประเทศต้นทาง ระยะเวลาการออกนอก
ประเทศ ประเภทสินค้า มูลค่าสินค้า และถิ่นก าเนิด
สินค้า จึงอาจเป็นกรณีศึกษาที่ดีส าหรับประเทศไทย
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตรการการจัดเก็บภาษี
จากผู้โดยสารโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป 

 
 
อ้างอิง 

U.S. Customs and Border Protection. Types of Exemptions. 
cbp.gov/travel/international-visitors/kbyg/types-exemptions. Accessed 4 April 2018. 
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นโยบายของสหรฐัอเมรกิาในการจดัเก็บภาษี 

สินคา้ปลอดภาษี ของขวญั และของใชใ้นครวัเรือน 

สินค้าปลอดภาษี ของขวัญ และของใช้ในครัวเรือน 
เป็นประเด็นส าคัญประการหนึ่งที่ผู้โดยสารอาจมี
ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและน าไปสู่ความขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรในการตรวจสอบและจัดเก็บภาษี 
ในบทความนี้  จ ะขอยกตั ว อย่ า งน โ ยบาย ข อ ง
สหรัฐอเมริกาในการจัดเก็บภาษีและข้อแนะน าส าหรับ
ผู้โดยสารในการน าสินค้าประเภทดังกล่าวติดตัวเข้ามา
ในประเทศ 

สินค้าที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร  
สินค้าที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากรไม่ได้รับยกเว้นภาษี
โ ดย อัต โนมั ติ เ มื่ อ ผู้ โ ดยสาร เดิ นทา งกลั บมายั ง
สหรัฐอเมริกา โดยมูลค่าที่ได้รับยกเว้นอาจเป็น ๒๐๐, 
๘๐๐ หรือ ๑,๖๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้
กล่าวไว้ในบทความที่แล้ว ส่วนผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปริมาณเป็นไปตามที่ก าหนด
เช่นกัน 

ของขวัญ (gifts) 
-  สิ่ งของทั้ งหมดที่

ได้รับเป็นของขวัญขณะอยู่
ที่ต่างประเทศ รวมทั้ง
สิ น ค้ า ที่ ซื้ อ ม า เ พ่ื อ

น ามามอบเป็นของขวัญ 
ต้องส าแดงต่อศุลกากร 

- ของขวัญสามารถน ามารวมกับ
มูลค่าที่ได้รับยกเว้นภาษีได้ 

- ของขวัญเพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการค้าไม่
สามารถน ามารวมกับมูลค่าที่ได้รับยกเว้นได ้
- ของขวัญที่มีมูลค่ามากกว่า ๕ ดอลลาร์ และมีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และน้ าหอมที่มี
แอลกอฮอล์ ไม่สามารถน ามารวมกับมูลค่าที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีได้ 

ทั้ งนี้  นอกจากการน าของขวัญติดตัว เข้ ามาแล้ว 
ผู้โดยสารอาจพิจารณาส่งของขวัญมายังสหรัฐอเมริกา
ได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
- ของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ ดอลลาร์ สามารถส่ง
มายังเพ่ือนหรือญาติในสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่เสียภาษี 
หากผู้รับคนนั้นไม่ได้รับของขวัญที่มีมูลค่ารวมเกิน ๑๐๐ 
ดอลลาร์ ใน ๑ วัน ทั้งนี้ หากของขวัญส่งมาจากเกาะ
กวม อเมริกันซามัว และหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ  
มูลค่าที่ได้รับยกเว้น คือ ๒๐๐ ดอลลาร์ 
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่สามารถ
ส่งมาในฐานะของขวัญได้ 

Credit: Pngtree 

Credit: airways flights – Flights.com.kw 
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- ของขวัญที่ส่งมาที่บ้านไม่ต้องส าแดงตามแบบฟอร์ม 
6059B หรือต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร เมื่อเดินทางกลับมา
ยังสหรัฐอเมริกา 

บนหีบห่อให้ระบุข้อความต่อไปนี้ 
-  “Unsolicited Gift” หรือของขวัญที่ ผู้ ส่ ง ให้ด้ วย 
ความสมัครใจโดยที่ผู้รับอาจไม่ได้ร้องขอ และหากเป็น
ของขวัญหลายชิ้นในหีบห่อเดียวกันส าหรับผู้รับมากกว่า 
๑ คน ให้ระบุเพ่ิมเติมว่า “Consolidated Gift Package” 
(หีบห่อบรรจุของขวัญหลายชิ้น) 
- มูลค่ารวมของของขวัญทั้งหมดท่ีบรรจุในหีบห่อ 
- ชื่อของผู้รับ 
- สินค้าแต่ละชิ้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ ดอลลาร์  
จึงจะได้รับยกเว้นภาษี โดยผู้ส่งต้องระบุลักษณะและ
มูลค่าของของขวัญที่ส่ง 

กรณีที่ส่งสินค้าใหม่ส าหรับใช้ในทางส่วนตัว  
ให้ระบุลักษณะและมูลค่าของสินค้าเช่นกัน โดยจะได้รับ
ยกเว้นภาษีหากมีมูลค่าไม่เกิน ๒๐๐ ดอลลาร์ 

 ทั้งนี้ ผู้โดยสารไม่ควรห่อของขวัญเมื่อน าติดตัว
หรือส่งมายังสหรัฐอเมริกา เนื่องจากอาจถูกเปิดเพื่อการ
ตรวจสอบ 

ของใช้ภายในครัวเรือน (household items) 
ของใช้ภายในครัวเรือนได้รับยกเว้นภาษีหากเป็นไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
- เป็นของใช้แล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี 
- ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อื่นหรือเพ่ือการค้า 
- เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ อุปกรณ์ถ่ายรูป อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และยานพานะ จัดเป็นของใช้ในทาง
ส่วนตัว และไม่สามารถน าเข้าหรือส่งมาโดยไม่เสียภาษี
ในฐานะของใช้ภายในครัวเรือนได้ ทั้งนี้ ของใช้ในทาง
ส่ ว นตั ว ที่ ผ่ า นก าร ใ ช้ ง า น เป็ น อย่ า งน้ อ ย  ๑  ปี   
มักได้รับยกเว้นภาษ ีแต่ยานพานะต้องเสียภาษีทุกกรณี 
- ไม่เป็นสินค้าต้องห้าม ไม่ว่าจะได้มาด้วยการซื้อขาย
หรือการให้ แม้เป็นสินค้าที่ดูไม่เป็นภัย แต่อาจส่งผล
กระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน พืช หรือสัตว์ 
รวมทั้งอาจผิดกฎหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาด้วย 
- หากเป็นสินค้าปลอมแปลง ลอกเลียนแบบ หรือไม่
ปลอดภัย อาจถูกเจ้าหน้าที่ยึด 
- ยาที่ผลิตจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดเป็นสินค้า
ต้องห้ามน าเข้ามายังสหรัฐอเมริกา 

  

 
อ้างอิง 

U.S. Customs and Border Protection. Sending Items Back to the United States.  
https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/kbyg/sending-us 

U.S. Customs and Border Protection. Shopping Abroad: Duty Free, Gifts, Household Items. 
https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/shopping-abroad-duty-free-gifts-
household-items. Accessed 4 April 2018. 

 

Credit: VectorStock 
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WCO เข้าร่วมการประชุม 
Global Anti-Corruption & Integrity Forum ของ OECD 

 เมื่อวันที่  ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้เข้าร่วมการประชุม Global  
Anti-Corruption & Integrity Forum ณ ส านักงานใหญ่ องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(OECD) กรุงปารีส  

 หัวข้อการประชุมในครั้งนี้ คือ Planet Integrity: Building a Fairer Society หรือ การมีส านึกและปฎิบัติ
ที่ถูกต้องดีงามกับการสร้างสังคมที่เป็นธรรมในระดับโลก โดยที่ประชุมอภิปรายหารือเกี่ยวกับบทบาทของ 
การมีส านึกและปฏิบัติที่ถูกต้องดีงาม (integrity) ในแวดวงธุรกิจ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมเศรษฐกิจ และ
การเพ่ิมประสิทธิภาพนโยบายสาธารณะ รวมทั้งการก ากับดูแลโลกาภิวัตน์ การต่อสู้กับการทุจริตและ 
ความประพฤติที่ไม่มีจริยธรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การค้า การแข่งขัน โครงสร้างพ้ืนฐาน ความร่วมมือด้าน 
การพัฒนา และการจัดเก็บภาษี 

 ในโอกาสนี้ WCO ได้น าเสนอมุมมองเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางการค้า การอ านวยความสะดวกทางการค้า 
และการมีส านึกและปฏิบัติที่ถูกต้องดีงาม กล่าวคือ ความโปร่งใสมีบทบาทส าคัญในการอ านวยความสะดวก 
ทางการค้า อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่สามารถอธิบายผลกระทบต่าง ๆ ของมาตรการอ านวยความสะดวก
ทางการค้าต่อการทุจริต อันจะช่วยเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ม่ันคงปลอดภัยต่อการประกอบธุรกิจ ได้แก่ 

• ขีดความสามารถในการควบคุมภายในและความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายนอก 
• การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น การฝึกทักษะบุคลากร การสร้างมาตรฐานในการสรรหาบุคคล 
• การบริหารจัดการการปฏิบัติงาน 
• ความเป็นผู้น าและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 

นอกจากนี้  การวัดประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวกทางการค้าไม่ควรมุ่ งมาที่ศุลกากร 
เพียงหน่วยงานเดียว เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานอื่นที่ควบคุมชายแดนและผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญในห่วงโซ่
อุปทานด้วย เช่น ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ตัวแทนออกของ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ การทา่ เป็นต้น  

 
อ้างอิง 
http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2 0 1 8 / march/wco-participates-in-oecds-global-
anti-corruption-integrity-forum.aspx 
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WCO เปิดตัวคู่มอืความร่วมมอืระหว่างศุลกากรและต ารวจ 

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้เผยแพร่คู่มือความร่วมมือระหว่างศุลกากร
และต ารวจ (Customs-Police Cooperation Handbook) ที่จัดท าร่วมกันระหว่างองค์การศุลกากรโลกและ
องค์การต ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) เพ่ือยกระดับความร่วมมือและการประสานงานระหว่าง
ศุลกากรและต ารวจในประเทศสมาชิก โดยอธิบายบทบาทของแต่ละองค์กรที่สามารถส่งเสริมซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
โอกาสในการสร้างความร่วมมือ นอกจากนี้ คู่มือยังได้กล่าวถึงภาพรวมของประเภทและรูปแบบความร่วมมือที่มีอยู่ 
ปัจจัยที่มีผลและโครงการริเริ่มที่จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความร่วมมือ และเครื่องมือประเมินผล
ความสัมพันธ์ระหว่างศุลกากรและต ารวจในระดับประเทศ 

ในโอกาสนี้ คู่มือดังกล่าวยังได้น าเสนอ ณ ที่ประชุมประจ าปีของ INTERPOL ครั้งที่ ๑๔ โดยที่ประชุมได้มี
มติรับรองและให้การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างศุลกากรและต ารวจอย่างเต็มที่ในการจัดการปัญหาส าคัญ
ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 

ทั้งนี้ แม้ในครั้งที่ผ่านมา มีการอภิปรายกรอบความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กรหลายครั้งในฐานะ  
ส่วนหนึ่งของหัวข้อการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management) แต่ผลส าเร็จจ ากัด
อยู่เฉพาะระดับระหว่างประเทศ ดังเห็นได้จากบันทึกความเข้าใจระหว่าง WCO และ INTERPOL ที่ลงนามเมื่อ 
ปี ๒๕๔๑ และการปฏิบัติการร่วมกันในหลายโอกาส แต่ความร่วมมือระดับประเทศยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก 
ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมาธิการด้านนโยบาย (Policy Commission) จึงได้มอบหมายให้เลขาธิการจัดท าคู่มือ 
การสร้างความร่วมมือระหว่างศุลกากรและต ารวจในระดับประเทศ โดย INTERPOL ได้เข้าร่วมจัดท าคู่มือ 
ดังกล่าวด้วย 

Customs-Police Cooperation Handbook ค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละประเทศ เนื่องจากแต่ละ
ประเทศมีระดับความร่วมมือระหว่างศุลกากรและต ารวจที่แตกต่างกันตามกรอบกฎหมายและรัฐธรรมนูญของตน 
ด้วยเหตุนี้ คู่มือดังกล่าวจึงให้ค าแนะน าวิธีการเสริมสร้างความมือระหว่างสององค์กรบนพ้ืนฐานของสถานการณ์
เฉพาะของแต่ละประเทศ 

สมาชิก WCO สามารถเข้าถึงคู่มือดังกล่าวได้ที่ http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-
and-compliance/instruments-and-tools/guidelines/customs_police-cooperation-handbook.aspx 

 

อ้างอิง 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/april/launch-of-the-customs_police-cooperation-
handbook.aspx 
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คณะท ำงำนด้ำนกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นกำรจัดท ำ 
ร่ำงกรอบมำตรฐำนกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงประเทศ 

 คณะท ำงำนด้ำนกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กำรศุลกำกรโลก (WCO Working Group on  
E-Commerce: WGEC) ได้จัดประชุมเป็นครั้งที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๙-๑๒ เมษำยน ๒๕๖๑ โดยมีผู้แทนจำกศุลกำกร 
หน่วยงำนรัฐอ่ืน ๆ ภำคเอกชน องค์กำรระหว่ำงประเทศ ผู้ประกอบกำร e-commerce ผู้ให้บริกำรขนส่ง 
ด่วนพิเศษ ไปรษณีย์ ตัวแทนของผู้ส่งสินค้ำ ตัวแทนออกของ และภำควิชำกำร เข้ำร่วมอภิปรำยหำรือแนวทำง 
กำรพัฒนำ Framework of Standards on Cross-Border E-Commerce เพ่ือเป็นมำตรฐำนสำกลในกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกกำรขนส่งสินค้ำ e-commerce โดยไม่ละเลยกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกำรจัดเก็บ
ภำษ ี

Framework of Standards on Cross-Border E-Commerce จ ะ เป็ น เ ครื่ อ งมื อแบบองค์ ร วม ใน 
กำรช่วยเหลือสมำชิก WCO สร้ำงกรอบยุทธศำสตร์และกรอบปฏิบัติกำรส ำหรับกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดย
ควำมร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย นอกจำกนี้ Framework ดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์ส ำหรับสมำชิกที่ประสงค์
ยกระดับกรอบยุทธศำสตร์และกรอบปฏิบัติกำรที่มีอยู่แล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ และรูปแบบที่
ก ำลังจะมีข้ึนในอนำคต 

 ในขั้นนี้ Framework ดังกล่ำวยังคงเป็นร่ำงที่จะน ำเสนอต่อ คณะกรรมกำรเทคนิคถำวร (Permanent 
Technical Committee) ในเดือนเมษำยน ๒๕๖๑ และต่อคณะกรรมำธิกำรด้ำนนโยบำย (Policy Commission) 
และกำรประชุมคณะมนตรี (Council Session) ในเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๑ เพ่ือพิจำรณำและอนุมัติในล ำดับถัดไป  

นอกจำกนี้ คณะท ำงำนฯ ได้อภิปรำยหำรือในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภำพและกำรปล่อยสินค้ำ e-commerce ที่รวดเร็ว รวมทั้งประเด็นที่ว่ำ ใครเป็นผู้ครอบครองข้อมูลนั้น 
และใครสำมำรถจัดหำข้อมูลให้ได้ทันเวลำ  ในขณะเดียวกัน คณะท ำงำนฯ ได้รับรอง Immediate Release 
Guidelines ฉบับล่ำสุดที่ได้รับกำรปรับปรุงให้สอดคล้องกับกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือกำรปล่อยสิ นค้ำที่
รวดเร็วในยุคที่ปริมำณสินค้ำ e-commerce เพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเร็ว 

ในขั้นต่อไป จะมีกำรปรับปรุง Framework ดังกล่ำว โดยเพ่ิมเติมรำยละเอียดทำงเทคนิค แนวปฏิบัติ 
กรณีศึกษำ เพ่ือให้กำรบังคับใช้ Framework เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

 

อ้ำงอิง 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/april/working-group-on-ecommerce-finalises-the-
framework-of-standards-on-cross-border-ecommerce.aspx 
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WCO และศุลกากรเกาหลีจัดการฝึกอบรมการเพิ่มขดีความสามารถ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางศุลกากร 

 ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ องค์การศุลกากรโลก (WCO) ร่วมกับ Asia Pacific Regional 
Office for Capacity Building (ROCB A/P) และศุลกากรเกาหลี  จัดการฝึกอบรมเ พ่ิมขีดความสามารถ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางศุลกากร ณ เมืองปูซาน โดยมีห้องปฏิบัติการฯ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก ๒๒ 
ประเทศในภูมิภาคเข้าร่วม 

ระหว่างการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์และโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้ง
เทคนิคการวิเคราะห์เพ่ือจัดจ าแนกประเภทสินค้าและระบุสารอันตราย ข้อท้าทายและการพัฒนาปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการฯ ในโอกาสนี้  ผู่ เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ศึกษาดูงานโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ที่มี  
ความสลับซับซ้อนของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางศุลกากรของศุลกากรเกาหลีด้วย 

ขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางศุลกากรมีความส าคัญในการจัดเก็บภาษี การปกป้อง
สังคมและสิ่งแวดล้อม และการอ านวยความสะดวกทางการค้า จึงต้องสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งระหว่าง
ห้องปฏิบัติการฯ ในภูมิภาค เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการตรวจสอบวิเคราะห์
สินค้า  

 

อ้างอิง 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/april/wco-asia-pacific-regional-workshop-on-capacity-
building-of-customs-laboratories.aspx 
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งานเลี้ยงรับรอง Dr. Kunio Mikuriya 
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ณ กรุงบรัสเซลส์ เรียนเชิญนายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร)  

นายเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) และร้อยโท พรหเมศ พหลพลพยุหเสนา อัครราชทูต
ที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป) เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพ่ือเป็นเกียรติแก่ Dr. Kunio Mikuriya ในฐานะผู้สมัคร 
เข้ารับต าแหน่งเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (WCO) ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
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Seafood Global Expo 2018 
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ นายนิติ วิทยาเต็ม 

อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนายภิสรรค์รัฐ นิลพันธ์ 
เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) ได้เข้าร่วมงานจัดแสดง
อาหารทะเลระดับโลกประจ าปี ๒๕๖๑ (Seafood Expo 
Global 2018) ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้ากรุงบรัสเซลส์ 
(Brussels Expo) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารทีม
ประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ในโอกาสนี้  
นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต  
ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้น าคณะฯ เดินเที่ยวชมงานและ
เยี่ยมชมบริเวณจัดแสดงสินค้าของประเทศไทยด้วย  
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การประชุม Technical Experts Group on Air Cargo Security ครั้งที ่๑๒ 

นำงสำวพรพรรณ กิจพำณิชย์ (หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรศุลกำกรที่ ๑ ส่วนบริกำรศุลกำกร ๒ ส ำนักงำนศุลกำกร
ตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ) และนำงสำวอัญภัทร สังข์แก้ว (นักวิชำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร)  
เข้ ำร่ วมประชุม  Technical Experts Group on Air Cargo Security (TEGACS) ครั้ งที่  ๑๒ ระหว่ำงวันที่   
๒๔-๒๕ เมษำยน ๒๕๖๑ ในโอกำสนี้ นำยนิติ วิทยำเต็ม อัครรำชทูต (ฝ่ำยศุลกำกร) และนำยภิสรรค์รัฐ นิลพันธ์ 
เลขำนุกำรเอก (ฝ่ำยศุลกำกร) ได้เข้ำร่วมกับคณะผู้แทนกรมฯ อภิปรำยหำรือกับผู้แทนกรมศุลกำกรสมำชิก 
องค์กำรศุลกำกรโลกในกำรประชุมครั้งนี้ด้วย 

 



Credit: Customs Today 
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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 

Email: thai-customs@skynet.be 

http://brussels.customs.go.th 

Credit:  The Business Journal 

Credit: Airports International 
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