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• TFA กับความร่วมมือทางศุลกากร 
• ข้อเสนอแนะของ WCO ในการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศุลกากร 
• ตัวอย่างความตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างศุลกากรเนเธอร์แลนด์และ
ศุลกากรสหรัฐอเมริกา 
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน 

 เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO Trade Facilitation Agreement หรือ 
TFA) ได้มีผลบังคับใช้แล้ว โดยกลไกในการอ านวยความสะดวกทางการค้าที่ส าคัญประการ
หนึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒ ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างศุลกากร  

 เพ่ือสนับสนุนความร่วมมือระหว่างศุลกากร องค์การศุลกากรโลกได้จัดท าและ
พัฒนาเครื่องมือที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) (RKC) SAFE 
Framework of Standards อนุสัญญาไนโรบี Model Bilateral Agreement อนุสัญญา
โจฮันเนสเบิร์ก แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประเมินราคาศุลกากร (Guide to 
Exchange of Customs Valuation Information)  Globally Networked Customs 
(GNC) รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ขององค์การศุลกากรโลกเกี่ยวกับความร่วมมือและ 
การให้ความช่วยเหลือทางการบริหารจัดการ  

 ในจดหมายข่าวฉบับนี้ คณะผู้จัดท าจึงขอน าเสนอหลักการของ TFA มาตรา ๑๒ 
Globally Networked Customs (GNC) ข้อเสนอแนะการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประเมิน
ราคาศุลกากร พร้อมยกตัวอย่างความตกลงระหว่างศุลกากรเนเธอร์แลนด์และศุลกากร
สหรัฐอเมริกาเป็นกรณีศึกษา 

 คณะผู้จัดท าหวังว่า จดหมายข่าวฉบับนี้จะช่วยส่งเสริมการสร้างความร่วมมือของ
กรมฯ กับศุลกากรประเทศต่าง ๆ เพ่ือการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการควบคุม
ทางศุลกากรที่มีประสิทธิภาพต่อไปครับ 

                                        รังสฤษฎ์ พัฒนทอง 
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ตัวอย่างความตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศุลกากรเนเธอร์แลนด์และศุลกากรสหรัฐอเมริกา................…..๑๒ 

องค์การศุลกากรโลกเตรียมจัดอภิปรายเรื่องสิทธิในการผ่านแดนของประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล..................๑๖ 

คณะกรรมาธิการยุโรปเปลี่ยนแปลงแก้ไขการบังคับใช้ Union Customs Code..........................................๑๗ 

ศุลกากรนิวซีแลนด์เสร็จสิ้นการจัดตั้ง Trade Single Window....................................................................๑๘ 
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TFA มาตรา ๑๒ กบัความรว่มมือระหว่างศลุกากร 

และบทบาทขององคก์ารศลุกากรโลก 

ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทาง
การค้ า  (Trade Facilitation Agreement หรือ  TFA)๑ 
ขององค์ ก า รก ารค้ า โ ลก  (WTO) ตระหนั ก ถึ ง
ความส าคัญของความร่วมมือระหว่างศุลกากร 
(customs cooperation) เพื่อการควบคุมทางศุลกากร
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ เช่น ใบขนสินค้าขาเข้า ใบขน
สินค้าขาออก ใบแจ้งราคาสินค้า รายการบรรจุหีบห่อ 
ใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า และใบตราส่ง เป็นต้น เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องเม่ือมีข้อ
ควรต้องสงสัยภายหลังจากประเทศที่ร้องขอข้อมูลได้
ตรวจสอบจากข้อมูลที่ตนเองมีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลตาม TFA มาตรา ๑๒ ไม่ได้
ครอบคลุมในทุกกรณี  และด้วยเหตุนี้  องค์การ

                                                           
๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ศุลกากรโลก (WCO) จึงได้สร้างเครื่องมือเพื่อเติมเต็ม
กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ TFA มาตรา ๑๒  

ตามความเห็นขององค์การศุลกากรโลก TFA มาตรา 
๑๒ กล่าวถึงเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
การค้าที่ถูกกฎหมาย โดยไม่ได้ครอบคลุมกรณีการ
ลักลอบค้าหรือการค้าผิดกฎหมายอ่ืน ๆ นอกจากนี้ 
มาตราดั งกล่ าวไม่ ได้ ก าหนดให้ประเทศสมาชิก
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ด าเนินการสืบสวน
สอบสวน หรือก าหนดให้ส่งข้อมูล/เอกสารเ พ่ิมเติม 
รวมทั้งไม่ได้กล่าวถึงกลไกลการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดย
อัตโนมัติหรือโดยทันที อย่างไรก็ตาม TFA มาตรา ๑๒ 
มีความยืดหยุ่นโดยอนุญาตให้ประเทศภาคีสามารถท า
ความตกลงทวิภาคี/พหุภาคี หรือความตกลงระดับ

Credit: European Commission 
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ภูมิภาคเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศุลกากร รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้าด้วย 

เพ่ือสนับสนุนความร่วมมือระหว่างศุลกากร องค์การ
ศุลกากรโลกได้จัดท าและพัฒนาเครื่องมือที่ครอบคลุม
ทุกด้าน เช่น อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) (RKC) 
SAFE Framework of Standards อนุสัญญาไนโรบี  
Model Bilateral Agreement อนุ สั ญญา โ จ ฮั น เ น
สเบิร์ก แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประเมิน 
ราคาศุ ลกากร  (Guide to Exchange of Customs 
Valuation Information) ๒ Globally Networked 
Customs (GNC) รวมทั้ งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของ
องค์การศุลกากรโลกเกี่ยวกับความร่วมมือและการให้
ความช่วยเหลือทางการบริหารจัดการ 

องค์การศุลกากรโลกยังได้สร้าง Customs Enforcement 
Network (CEN) และแอพพลิเคชั่นที่ เกี่ยวข้องในการ
ตรวจเทียบและกระจายข้อมูล/ข้อมูลข่าวกรอง
ระหว่างศุลกากร พร้อมกับจัดตั้ง 
Regional Intelligence Liaison 
Office ๑๑ แห่งใน ๖ ภูมิภาค
ทั่ ว โ ล ก  เ พ่ื อ เ ป็ น ศู น ย์
ป ร ะ ส า น ง า น ก า ร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าว
กรองและการวิเคราะห์
ข้อมูลระหว่างประเทศ
สมาชิกองค์การศุลกากร
โลก 

เครื่องต่าง ๆ  ขององค์การ
ศุลกากรโลกเหล่านี้มีบทบาทส าคัญใน

                                                           
๒ จะกล่าวถึงในบทความต่อไป 

การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างกว้างขวาง
ระหว่างศุลกากรและไปไกลกว่าข้อก าหนดมาตรา ๑๒ 
TFA โดยไม่ได้จ ากัดอยู่ที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือการ
ตรวจสอบความถูกต้องของใบขนสินค้าเท่านั้น แต่ยังได้
ครอบคลุมถึงประเด็นในวงกว้าง เช่น การค้าของเถื่อน 
การค้าผิดกฎหมาย การค้ายาเสพติด ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ของเสียอันตราย และสัตว์ป่าพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ 

องค์การศุลกากรโลกเชื่อว่า เครื่องมือขององค์การ
ศุลกากรโลกจะช่วยในการบังคับใช้ TFA มาตรา ๑๒ 
โดยเฉพาะ GNC ขององค์การศุลกากรโลกซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ ในฐานะแม่ แบบมาตรฐานกฎหมาย 
(standard legal template) ส าหรับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอย่างเป็นระบบระหว่างสมาชิก โดยครอบคลุม
ประเด็นเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ ความ
เป็นส่วนตัว และวิธีการน าข้อมูลไปใช้อย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นระเบียบ
แบบแผนเดียวกันทั่วโลกและ

หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่
ซ้ า ซ้ อ น  ใ น ก้ า ว ต่ อ ไ ป 
องค์การศุลกากรโลกจะ
พัฒนา Utility Block (UB) ที่

ออกแบบโดยเฉพาะส าหรับ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ตาม TFA มาตรา ๑๒ 

ระหว่างประเทศสมาชิกที่
สนใจและสมัครใจเข้าร่วม
โครงการ โดย UB จะเป็น

ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง โ ค ร ง ก า ร 
Globally Networked Customs 

Credit: Boomtown 
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(GNC)๓ ใ น ส่ ว น ข อ ง ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย 
(enforcement track) โ ด ยอ งค์ ก า ร ศุ ล ก าก ร โลก
คาดหวังว่า UB จะช่วยสร้างมาตรฐานสากลและ
หลีกเลี่ยงการท าความตกลงทวิภาคีหลายความตกลง

อันจะเพ่ิมความซับซ้อนและต้นทุนการปฏิบัติการโดยไม่
จ าเป็น ส่วน GNC และ UB คืออะไรนั้น ขอให้ท่าน
ผู้อ่านติดตามในบทความต่อไป 

 
อ้างอิง:  
World Customs Organization. Customs Co-operation: Article 12 of the WTO Agreement on  
 Trade  Facilitation. http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/wto-
 atf/information-sheets/customs-co_operation-flyer.pdf?la=en. 
 

 

                                                           
๓ ศุลกากรบางประเทศได้เร่ิมต้นพัฒนา GNC UB ส าหรับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล เช่น ๑) AEO Mutual Recognition UB ระหว่างสหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา ๒) Control Mutual Agreement UB ระหว่างสวิสเซอร์แลนด์
และสหภาพยุโรป ๓) Pre-arrival data from the SAFE Framework of 

Standards UB (SSTL) ระหว่างจีนและสหภาพยุโรป  

  นอกจากนี้ ประเทศภาคีความตกลงพหุภาคีว่าด้วยความร่วมมือทาง
ศุลกากรระหว่างละตินอเมริกา สเปน และโปรตุเกส (Multilateral 
Agreement on Mutual Assistance for Customs of Latin America, Spain and 
Portugal (COMALEP)) ได้ตกลงสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาคตาม INDIRA 

Customs records system เพ่ืออ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภายในภูมิภาค  

Credit: Knowledge@Wharton 
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ท ำควำมร ูจ้กักบั  

GLOBALLY NETWORKED CUSTOMS (GNC) 

Globally Networked Customs (GNC) เป็น เสา
หลักเสาแรกของวิสัยทัศน์ Customs in the 21st 
Century ขององค์การศุลกากรโลกตามที่ประกาศไว้
ในปี ๒๕๕๑ ต่อมาในระหว่างปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๕ 
คณะท างานขององค์การศุลกากรโลกได้ศึกษาแนวคิด
และความเป็นไปได้ของ Globally Networked 
Customs (GNC) และรายงานผลการศึกษาต่อคณะ
มนตรีฯ โดยจากรายงานของคณะท างานพบว่า ความ
ร่ วม มือระห ว่างศุ ลกาก ร  (C2C) จะก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งศุลกากรเองและผู้ประกอบการ 
หากมีการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพโดย
การใช้ระเบียบวิธีที่เป็นมาตรฐาน พิมพ์เขียว และ
แม่แบบเดียวกัน อันจะช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล
กระท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ซ้ าซ้อน และช่วยให้
เครือข่ายศุลกากรขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

GNC ไม่ใช่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในตัวเอง แต่เป็น
ระเบียบวิธีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นระบบอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง  (incremental systematic approach) 
ระหว่างศุลกากรสมาชิกองค์การศุลกากรโลกโดยอาศัย
ความตกลง มาตรฐาน และแนวปฏิบัติเดียวกัน เพ่ือการ
ประเมินความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
คุณภาพข้อมูล การน าข้อมูลไปต่อยอด (data reuse) 
รวมทั้งเพ่ือวัตถุประสงค์ อ่ืน ๆ ในการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ชายแดน 
โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากใบขนสินค้าน าเข้า/
ส่งออก/ข้ามแดน และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ผู้ประกอบการส่ง
ให้ศุลกากร เช่น ข้อมูลการขนส่ง  

เพ่ือสร้างความเข้าใจภาพรวมของความร่วมมือระหว่าง
ศุลกากรในการแลกเปลี่ยนข้อมูล อาจท าความเข้าใจใน
เบื้องต้นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปที่เกิดขึ้นใน
การค้าระหว่างประเทศ ดังนี้

 

Credit: WCO 
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๑. ในประเทศส่งออก ผู้ประกอบการส่งข้อมูลไปยัง
ศุลกากร เช่น ใบขนสินค้าส่งออก บัญชีสินค้าส่งออก 
๒. ในประเทศน าเข้า ผู้ประกอบการส่งข้อมูลไปยัง
ศุลกากร เช่น ใบขนสินค้าน าเข้า บัญชีสินค้าน าเข้า 
๓. การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ประกอบการเอง เช่น ใบ
แจ้งราคาสินค้า ค าแนะน าในการส่งของ/ขนส่ง เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศุลกากร 
(เส้นประด้านล่างของแผนภูมิ) จะมาช่วยเติมเต็มการ
เคลื่อนไหวของข้อมูลที่ เกิดขึ้นอยู่แล้ว ๓ ประการ
ข้างต้น เป็นกลไกที่จะช่วยตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ส าแดงในใบขนสินค้าอันเป็นหัวใจหลักของ 
GNC และสอดคล้องกับหลักการเสาหลักเสาแรกของ 
SAFE Framework ที่ อ้างอิงถึงความส าคัญของการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศุลกากร๑ ทั้งนี้ นอกจาก 
SAFE Framework แล้ว  ยั งมี เครื่ องมือ อ่ืน ๆ ของ

                                                           
๑ Section III, Section 2.1.4 ศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน
ต้องพิจารณาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 
๒ รายละเอียดเพ่ิมเติมใน CPMU news ฉบับประจ าเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

องค์การศุลกากรโลกที่เกี่ยวข้องที่ศุลกากรควรน าไป
พิจารณาในการก่อตั้งโครงการ GNC ได้แก่ 

๑. WCO Data Model๒ ส าหรับโครงสร้างข้อมูลที่เป็น
มาตรฐาน (standardized data structures) 
๒. UCR (เพ่ือเชื่อมโยงธุรกรรม) 
๓. WCO Model Bilateral Agreement 
๔. WCO Model Memorandum of 
Understanding in Mutual Administrative 
Assistance in Customs Matters) 
๕. การแลกเปลี่ยนข้อมูล API/PNR๓ 
๖. Trade Recovery Guidelines 
๗. ความตกลงยอมรับโครงการผู้ประกอบการมาตรฐาน

๓ รายละเอียดเพ่ิมเติมใน CPMU news ฉบับประจ าเดือนเมษายน 
๒๕๖๐ 

Credit: Tradescraper 

Credit: Misr Import Export 
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ระดับ AEO ระหว่างกัน (Mutual Recognition of 
AEO Arrangements) 

การพัฒนาก้าวส าคัญประการหนึ่งของ GNC คือ การ
พัฒนา utility blocks (UB) ซึ่ งเป็นระเบียบวิธีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศุลกากรเฉพาะเรื่องจาก
ระบบงานของศุลกากรทั้งหมดตามที่ศุลกากรสมาชิก
อย่างน้อย ๒ ประเทศประสงค์จะแลกเปลี่ยนระหว่าง
กัน เช่น เรื่องการยอมรับมาตรฐานผู้ประกอบการ AEO 
ของกันและกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลก่อนการมาถึง 
(pre-arrival) เป็นต้น  โดยแต่ละ UB จะมี ระบบ/
มาตรฐานของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  data 
element ที่จะแลกเปลี่ยนกัน ความส าเร็จของแต่ละ 
UB จะเป็นแม่แบบให้ศุลกากรสมาชิกอ่ืน ๆ น าไปใช้

งานซ้ าได้โดยไม่ต้องพัฒนา UB ส าหรับแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเรื่องเดียวกันขึ้นมาอีก และสามารถเชื่อมต่อกับ 
UB ของศุลกากรสมาชิกอ่ืนได้สะดวก 

GNC เป็นการลงทุนในระยะยาวส าหรับอนาคตเพ่ือ
สร้างเครือข่ายศุลกากรที่ เชื่อมโยงและปฏิบัติการ
ร่วมกันในระดับโลกได้อย่างแท้จริง อันจะช่วยอ านวย
ความสะดวกทางการค้า ส่ ง เสริมการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และสร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยแก่ห่วง
โซ่ โลจิสติกส์  โดยผู้บริหารศุลกากรควรค านึ งถึ ง
ข้อเท็จจริงและข้อดีนานัปการเหล่านี้ และถ่ายทอด
นโยบายให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรน าไปปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล แม้จะเริ่มต้นด้วยความตกลงทวิภาคี
ขั้นพ้ืนฐานก็ตาม  

อ้างอิง:  

World Customs Organization. GNC: Globally Networked Customs.  
 http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-
 and-programmes/gnc/gnc_handbook.pdf?db=web. 
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มาตรการตรวจสอบการประเมินราคาท่ีศลุกากรประเทศน าเขา้

ตอ้งปฏิบติักอ่นรอ้งขอขอ้มลูจากศลุกากรประเทศสง่ออก 

ตามความตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) ว่า
ด้วยการประเมินราคาศุลกากร การประเมินราคาต้อง
อาศัยราคาธุรกรรมของสินค้านั้นในทุกกรณีที่เป็นไป
ได้ แต่หากศุลกากรประเทศน าเข้ามีข้อสงสัยอันควร
เกี่ยวกับความถูกต้องของราคาที่ส าแดง ศุลกากรอาจ
สรุปว่า การประเมินราคาสินค้าน าเข้าไม่สามารถใช้
ราคาซื้อขายตามหลักการดังกล่าวข้างต้นได้ จึงอาจ
ต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศุลกากร
ประเทศน าเข้าและศุลกากรประเทศส่งออก๑  

ในการนี้ องค์การศุลกากรโลกได้จัดท าข้อเสนอแนะใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลการประเมินราคาระหว่าง
ศุลกากรซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) มาตรการ
ตรวจสอบการประเมินราคาที่ศุลกากรประเทศน าเข้า
ต้องปฏิบัติก่อนร้องขอข้อมูลจากศุลกากรประเทศ
ส่งออก และ ๒) ขั้นตอนที่ศุลกากรประเทศน าเข้าควร
ปฏิบัติในการขอข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประเมิน
ราคาจากศุลกากรประเทศส่งออก รวมทั้งการส่งข้อมูล
จากศุลกากรประเทศส่งออกไปยังศุลกากรประเทศ
น าเข้า โดยในบทความนี้ จะขอน าเสนอในส่วนแรก 
กล่าวคือ มาตรการตรวจสอบฯ และจะน าเสนอเก่ียวกับ
ขั้นตอนฯ ในบทความต่อไป 

                                                           
๑ อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาวิธีหนึ่งที่
น าไปสู่การควบคุมทางศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถ
น ามาใช้ประเมินราคาโดยเพียงล าพังได้ หากแต่ต้องน ามาใช้ประกอบ
กับวิธีการอื่นในภาพรวม ทั้งนี้ ประสิทธิภาพในการประเมินราคา
ศุลกากรขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ระยะยาวในการปฏิรูปศุลกากรให้ทันสมัย 

ในการขอข้อมูลจากศุลกากรประเทศส่งออก ศุลกากร
ประเทศน าเข้าต้องค านึงถึงทรัพยากรและต้นทุนที่
ศุลกากรประเทศส่งออกต้องใช้ไปในการค้นหาข้อมูล 
โดยควรจ ากัดค าร้องขอข้อมูลในเฉพาะกรณีที่ส าคัญ
เท่านั้น และปฏิบัติตามข้อก าหนดว่าด้วยการเก็บรักษา
ข้อมูลเป็นความลับด้วย นอกจากนี้ ก่อนร้องขอข้อมูล
จากศุลกากรประเทศส่งออก ศุลกากรประเทศน าเข้า
ต้องใช้มาตรการตรวจสอบดังต่อไปนี้เท่าที่เป็นไปได้
ก่อน 

การตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการส าแดงราคาหรือการ
ส าแดงการน าเข้า 

ก) มีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนและได้ตรวจสอบแล้ว 
โดยเอกสารดังกล่าวอาจประกอบด้วย 

โดยศุลกากรต้องมีกลไกการประเมินความเสี่ยงที่อาศัยฐานข้อมูลและ
ระบบการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบภายหลังการน าเข้า เพ่ือ
พัฒนาระบบการประเมินราคา นอกจากนี้ การสร้างเสริมขีด
ความสามารถและการส่งเสริมมาตรการช่วยเหลือทางเทคนิคต่างมี
ความส าคัญเช่นกนั 

Credit: Customs Today 
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 ๑. ใบขนสินค้าน าเข้า 
 ๒. ใบตราส่ง 
 ๓. ใบแจ้งราคาสินค้า 
 ๔. สัญญาซื้อขาย 
 ๕. ใบส าแดงราคา 
 ๖. หลักฐานการช าระราคา รายการเงินฝาก
ถอนในบัญชี (bank statement)  
 ๗. เอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ เช่น สัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สัญญามัดจ า 
 ๘. จดหมายโต้ตอบ 

ข) ได้ท าการค้นคว้าและวิเคราะห์ (ทางศุลกากร) แล้ว 
โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 ๑. ประวัติการน าเข้าที่ผ่านมาของผู้น าเข้าราย
เดียวกันได้รับการตรวจสอบแล้วจาก 
     ๑.๑ ใบขนสินค้าน าเข้า 
     ๑.๒ ราคาที่ส าแดง 
     ๑.๓ ภาษีท่ีช าระ 
     ๑.๔ วิธีการประเมินราคา 
     ๑.๕ ประวัติอื่น ๆ 
 ๒. ได้ท าการประเมินความเสี่ยงโดยสมบูรณ์
ครบถ้วนแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

นอกจากการตรวจสอบการขนสินค้าที่เป็นประเด็น
ปัญหาแล้ว  ศุลกากรประเทศน า เข้ าต้องท า การ

Credit: Anderson Hay 
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ตรวจสอบสถานะของผู้น าเข้าด้วย โดยอาจตรวจสอบ
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 ๑. การตรวจสอบประวัติการท าผิดกฎหมาย 
 ๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่ต่อ
หน่วยงานภาษ ี
 ๓. การค้นคว้าเพิ่มเติมในฐานข้อมูล 
WCO/CEN 

ภายหลังจากการตรวจสอบการส าแดงราคาและสถานะ
ของผู้น าเข้าแล้ว หากศุลกากรประเทศน าเข้ามีข้อสงสัย 
อาจติดต่อผู้น าเข้าเพ่ิมเติม โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 ๑. แจ้งผู้น าเข้าเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อม
ด้วยเหตุผลของข้อสงสัย 
 ๒. ร้องขอข้อมูลเพ่ิมเติม โดยระบุชนิด
หลักฐาน/เอกสารที่ต้องการ เช่น ส าเนาการโต้ตอบ
ระหว่างผู้น าเข้าและผู้ส่งออก 
 ๓. สอบถามผู้น าเข้า หากเห็นสมควร 

ทั้งนี้ หากการตรวจสอบเบื้องต้นทั้งหมดไม่เพียงพอต่อ
การยืนยันความถูกต้องของราคาที่ส าแดง ศุลกากรอาจ
ด า เนินการตรวจสอบภายหลังการน าเข้ า  (post 
importation audit) ดังนี้ 

 ๑. ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรม 
 ๒. ตรวจสอบระบบของผู้ประกอบการ 
 ๓. ตรวจสอบสัญญาและประวัติ 
 ๔. สอบถามผู้น าเข้า 

เมื่อศุลกากรประเทศน าเข้าได้ใช้มาตรการข้างต้นทั้ง
หมดแล้ว แต่ยังคงมีข้อสงสัยอันสมควรเกี่ยวกับความ
ถูกต้องของราคาส าแดง หรือมีข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน
กฎหมาย ศุลกากรประเทศน าเข้าอาจร้องขอข้อมูล
เพ่ิมเติมจากศุลกากรประเทศส่งออก โดยปฏิบัติตาม
กระบวนการที่จะกล่าวในบทความต่อไป 

อ้างอิง:  
World Customs Organization. Guide to the Exchange of Customs Valuation Information. หน้า ๑-๓. 
 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/valuation/instruments-
 and-tools/guides/guide_exchange.pdf?db=web. 
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ขัน้ตอนท่ีศลุกากรประเทศน าเขา้ควรปฏิบติัในการขอขอ้มลู

เพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการประเมินราคาจากศลุกากรประเทศสง่ออก 

สืบเนื่องจากบทความที่แล้ว เม่ือศุลกากรประเทศ
น าเข้าได้ใช้มาตรการทั้งหมดที่แนะน าแล้ว แต่ยังคงมี
ข้อสังสัยเกี่ยวกับราคาที่ส าแดงอยู่ หรือมีเหตุสงสัยว่า
ได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายเกิดขึ้น ศุลกากรประเทศ
น าเข้าอาจด าเนินการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากศุลกากร
ประเทศส่งออก โดยข้อมูลที่ร้องขอควรจ ากัดอยู่
เฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นในการยืนยันความถูกต้องของ
ราคาที่ผู้น าเข้าส าแดงเท่านั้น ในบทความนี้  จะ
น าเสนอขั้นตอนที่ศุลกากรประเทศน าเข้าควรปฏิบัติ
เพื่อร้องขอข้อมูลดังกล่าว 

ประการแรก องค์การศุลกากรโลกแนะน าให้ศุลกากรที่
เกี่ยวข้องท าความตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีเพ่ือก าหนด
เงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
ราคา โดยการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลควรกระท า

ผ่านหน่วยงานที่ ได้รับมอบอ านาจเพ่ือการนี้  โดย
ศุลกากรต้องแจ้งชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบไปยัง
ส านักงานเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก ส านักงาน
เลขาธิการฯ จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
ดังกล่าวให้สมาชิกทราบบนเว็บไซต์ขององค์การ
ศุลกากรโลกในส่วนที่สมาชิกเท่านั้นสามารถเข้าถึงได้ 

ค าร้องขอข้อมูลควรท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือส่งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยศุลกากรที่ได้รับค าร้องอาจขอ
ค ายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอีกทีหนึ่งส าหรับค าร้องที่
ส่งมาทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ในกรณีจ าเป็นตามแต่
สถานการณ์ อาจร้องขอด้วยวาจาก็ได้ โดยส่งค าร้องที่
เป็นลายลักษณ์อักษรตามไปในภายหลังโดยเร็วที่สุด
เ ท่ า ที่ จ ะ ท า ไ ด้  ห รื อ อ า จ ส่ ง ค า ยื น ยั น ด้ ว ย วิ ธี

Credit: Trade Compliance Services 
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อิเล็กทรอนิกส์หากศุลกากรที่ได้รับค าร้องและศุลกากร
ที่ร้องขอตกลง 

ในส่วนของเนื้อหาของค าร้องนั้น ควรระบุสิ่งต่อไปนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ของค าร้อง และชนิดข้อมูลที่ต้องการ 
๒. มาตรการที่ศุลกากรทีร้องขอข้อมูลได้ใช้ตรวจสอบ
ตามท่ีได้กล่าวไว้ในบทความท่ีแล้ว 
๓. ข้อมูลที่จ าเป็นในการระบุตัวสินค้าและการส าแดง
การส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
    ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า (ชื่อเรียก ปริมาณ พิกัด
อัตราศุลกากร จ่าหน้าพัสดุ (shipping mark) จ านวน
พัสดุ หมายเลขใบแจ้งราคาสินค้า เป็นต้น) 
    ๓.๒ ชื่อและท่ีอยู่ผู้น าเข้า/ผู้ซื้อ/ผู้รับ 
    ๓.๓ ชื่อและท่ีอยู่ผู้ส่งออก/ผู้ขาย/ผู้ส่ง 
    ๓.๔ วิธีการขนส่ง และหมายเลขเอกสารขนส่ง 
    ๓.๕ วันและสถานที่เริ่มการขนส่ง/ส่งออก 
    ๓.๖ วันและสถานที่มาถึง/น าเข้า 
๔. ข้อมูลอื่น ๆ ที่ศุลกากรที่ร้องขอเห็นว่าจ าเป็น 

ทั้งนี้ ศุลกากรที่ได้รับค าร้องควรลงทะเบียนรับค าร้อง
โดยเร็วที่สุดตามที่ระเบียบราชการก าหนด และส่ง
ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ให้แก่
ศุลกากรที่ร้องขอภายในระยะเวลาที่ตกลงกันโดยไม่ขัด
กับกฎหมาย/กฎระเบียบของประเทศส่งออก และอยู่

ภายในข้อจ ากัดทางอ านาจและทรัพยากรของศุลกากร
ประเทศส่งออก ทั้งนี้ ข้อมูลที่ตอบกลับอาจระบุว่า 

๑. สินค้าท่ีส่งออกสามารถระบุตัวตนได้หรือไม่ 
๒. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าส่งออกได้รับการ
ตรวจสอบหรือไม่ 
๓. ได้ตรวจสอบจากประวัติของศุลกากรหรือไม่ 
๔. หน่วยงานราชการอ่ืนได้ร้องขอข้อมูลที่ร้องขอมา
เช่นกันหรือไม่ 
๕. ได้สอบถามไปยังผู้ส่งออก/ผู้ขาย/ผู้ส่ง หรือไม่  

ในกรณีที่ศุลกากรที่ได้รับค าร้องไม่สามารถจัดส่งข้อมูล
ที่ร้องขอได้อย่างรวดเร็ว ควรแจ้งเหตุล่าช้าไปยั ง
ศุลกากรที่ร้องขอ  

จากที่ได้กล่าวมาในบทความที่แล้วและบทความนี้  
องค์การศุลกากรโลกได้ให้ค าแนะน าและวางหลักการใน
เบื้องต้นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศุลกากร
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินราคา ทั้งในแง่ของ
มาตรการที่ศุลกากรประเทศน าเข้าต้องปฏิบัติก่อนร้อง
ขอข้อมูลจากศุลกากรประเทศส่งออก และแง่ของ
ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศุลกากรที่
เกี่ยวข้อง ในบทความต่อไป จะขอยกกรณีศึกษาความ
ตกลงการแลก เปลี่ ยนข้ อมู ล ร ะหว่ า งศุ ล ก า ก ร
เนเธอร์แลนด์และศุลกากรสหรัฐอเมริกา 

อ้างอิง:  
World Customs Organization. Guide to the Exchange of Customs Valuation Information. หน้า ๔-๕. 
 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/valuation/instruments-
 and-tools/guides/guide_exchange.pdf?db=web. 
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ตวัอยา่งความตกลงแลกเปลี่ยนขอ้มลูระหว่าง 

ศลุกากรเนเธอรแ์ลนดแ์ละศลุกากรสหรฐัอเมรกิา 

เม่ือวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ ศุลกากรเนเธอร์แลนด์
และศุ ลกากรสหรั ฐอ เมริ กา ได้ท าความตกลง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายศุลกากร การป้องกัน การสืบสวนสอบสวน 
และปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายศุลกากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างศุลกากรของทั้งสอง
ประเทศบนพื้นฐานของกรอบกฎหมายที่ชัดเจน ใน
บทความนี้จะขอสรุปสาระส าคัญของความตกลง
ดังกล่าวโดยสังเขป และตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความ
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การศุลกากรโลก
ดังกล่าวในบทความท่ีผ่านมา 

ความตกลงฯ ได้ก าหนดขอบเขตการบังคับใช้ตราบ
เท่าท่ีไม่ขัดกับกฎหมายภายในประเทศ เขตอ านาจ และ
ไม่ เกินทรัพยากรที่ แต่ละศุลกากรมีอยู่  โดยการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอาจกระท าเมื่อมีการร้องขอจาก
ศุลกากรอีกฝ่าย หรือเมื่อศุลกากรที่มีข้อมูลอยู่อาจส่ง
ข้อมูลให้แก่ศุลกากรอีกฝ่ายโดยไม่มีการร้องขอก็ได้ 
นอกจากนี้ ศุลกากรประเทศหนึ่งอาจส่งเจ้าหน้าที่
ศุลกากรของตนไปประจ าการที่ศุลกากรของอีกประเทศ
เป็นการถาวรได้ โดยเงื่อนไขการปฏิบัติงานจะก าหนด
ผ่านช่องทางทางการทูต และเมื่อมีการร้องขอ ศุลกากร
อาจส่งเจ้าหน้าที่ของตนไปเป็นพยานในศาลของ
ประเทศศุลกากรที่ร้องขอก็ได้ 

ข้อมูลที่ท าการแลกเปลี่ยนเมื่อมีการร้องขอ อาจเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย/พิธีการศุลกากรของศุลกากร
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ภาคีฝ่ายหนึ่ง หรือข้อมูลเกี่ยวกับการน าเข้า/ส่งออกใน
แต่ละกรณี นอกจากนี้ ศุลกากรที่ได้รับค าร้องต้อง
ควบคุมตรวจตราเป็นพิเศษในกรณีต่อไปนี้ 

๑) บุคคลที่ศุลกากรที่ร้องขอได้ทราบมาว่า บุคคลนั้นได้
กระท าผิดกฎหมายศุลกากรหรือต้องสงสัยว่าได้กระท า
การเช่นนั้น โดยเฉพาะบุคคลที่เดินทางเข้าออกเขต
ศุลกากรของตน  

๒) สินค้าที่ถูกลักลอบหรือต้องสงสัยว่าถูกลับลอบมายัง
เขตศุลกากรของตน 

๓) วิธีการขนส่งที่ศุลกากรที่ร้องขอได้ทราบมาหรือ
สงสัยว่า ได้น าไปใช้ในการกระท าความผิดทางศุลกากร
ในเขตของตน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่อาจสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
เศรษฐกิจ สุขอนามัย ความมั่นคงปลอดภัยของประชาน 
                                                           
๑ ศุลกากรต้องแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ศุลกากรอีก
ฝ่ายหนึ่งทราบ 

หรือต่อผลประโยชน์ส าคัญของศุลกากรฝ่ายหนึ่ ง 
ศุลกากรอีกฝ่ายต้องส่งข้อมูลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
สามารถกระท าได้โดยไม่ต้องมีการร้องขอ  

ในส่วนของขั้นตอนการท าค าร้องนั้น ค าร้องต้องท าเป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่
ได้รับมอบหมายเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ๑ และอาจต้องส่ง
เอกสารประกอบเ พ่ิมเติม ส่ วนในกรณีที่ มีความ
จ าเป็นต้องร้องขอด้วยปากเปล่า ให้ส่งค ายืนยันเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตามไปในภายหลัง ทั้งนี้ ในทุกกรณี ค าร้อง
ร้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) หน่วยงานที่ยื่นค าร้อง 
๒) หัวข้อและเหตุผลที่ร้องขอ 
๓) ค าอธิบายโดยสังเขป ข้อกฎหมาย และพฤติการณ์ 
๔) ชื่อและที่อยู่ของผู้ เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ (หาก

ทราบ) 

Credit: b2eu 
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ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนภายใต้ความตกลงนี้ ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละ
ประ เทศ  และสามารถน า ไป ใช้ ไ ด้ ใ นขอบ เ ขต
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ค ว า ม ต ก ล ง นี้ โ ด ย ศุ ล ก า ก ร
เนเธอร์แลนด์/สหรัฐอเมริกาเท่านั้น และในกรณีที่
น าไปใช้ประกอบส านวนคดีอาญา ต้องแจ้งให้ศุลกากร
อีกฝ่ายทราบและให้ความยินยอมเสียก่อน อย่างไรก็ดี 
เนื่องจากในบางกรณี ศุลกากรเนเธอร์แลนด์มีหน้าที่
ต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่คณะกรรมาธิการยุโรปหรือ
ศุลกากรประเทศสมาชิกอ่ืน ในกรณีนี้  ต้องแจ้งให้
ศุลกากรสหรัฐอเมริกาทราบ 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น ศุลกากรต่างยกเว้นการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้กันและกัน ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่
จ่ า ย ให้ แก่ ผู้ เ ชี่ ย วช าญ พยาน  และล่ ามที่ ไ ม่ ใ ช่
ข้าราชการ/ลูกจ้างราชการ ซึ่งศุลกากรที่ร้องขอต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การ
กระท าตามค าร้องจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากเป็น
พิเศษ (substantial and extraordinary) ศุลกากรทั้ง

สองฝ่ายจะตกลงเงื่อนไขการ
ปฏิบัติตามค าร้องและภาระ
ค่าใช้จ่าย 

เมื่อพิจารณาตามข้อเสนอแนะ
ขององค์ ก า รศุ ลกากร โลก 
ศุลกากรเนเธอร์แลนด์และ
ศุลกากรสหรัฐอเมริกาได้เข้าท า
ความตกลงทวิภาคีตามกลไกที่
ข้อเสนอแนะได้เสนอไว้ แต่งตั้ง
เ จ้ า ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ช อบ กา ร
แลกเปลี่ยนข้อมูล ก าหนดให้
ค าร้องต้องท าเป็นลายลักษณ์

อักษร หรือส่งค ายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง
จากที่ได้ร้องขอด้วยปากเปล่า ก าหนดให้ระบุหัวข้อและ
เหตุผลที่ร้องขอ ค าอธิบายโดยสังเขป ข้อกฎหมาย และ
พฤติการณ์ ชื่อและที่อยู่ของผู้เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ 
รวมทั้งมีมาตรการรักษาความลับของข้อมูล 

อย่างไรก็ตาม ความตกลงดังกล่าวไม่ ได้กล่ าวถึง
มาตรการที่ศุลกากรที่ร้องขอต้องปฏิบัติก่อนร้องขอ
ข้อมูลจากศุลกากรอีกฝ่าย แต่อาจอนุมานได้จาก
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่มากเป็นพิเศษซึ่ง
ก าหนดให้ศุลกากรทั้งสองฝ่ายตกลงเงื่อนไขและภาระ
ค่าใช้จ่าย ด้วยเหตุนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าว 

Credit: NACCTX 

Credit: Passnownow 
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ศุลกากรที่จะร้องขอข้อมูลอาจต้องพิจารณาถึงภาระที่
ศุลกากรอีกฝ่ายต้องแบกรับเกินความจ าเป็นและใช้
มาตรการสืบสวนสอบสวนบางประการก่อนที่จะร้องขอ
ข้อมูล 

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า ความตกลงดังกล่าวไม่ได้
ก าหนดให้แลกเปลี่ยนข้อมูลเฉพาะเมื่อมีการร้องขอ
เท่านั้น โดยศุลกากรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจริเริ่มส่งข้อมูล
ให้อีกฝ่ายได้เอง รวมทั้งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่ง

บุคลากรไปปฏิบัติงานที่ศุลกากรอีกฝ่ายด้วย นับเป็น
ความก้าวหน้าที่นอกเหนือจากข้อเสนอแนะของ
องค์การศุลกากรโลก 

อ า จ ส รุ ป ไ ด้ ว่ า  ค ว า ม ต ก ล ง ร ะห ว่ า ง ศุ ล ก า ก ร
เนเธอร์แลนด์และศุลกากรสหรัฐอเมริกาเป็นกรณีศึกษา
ที่ดีประการหนึ่งในการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ศุลกากรส าหรับศุลกากรที่ประสงค์จะสร้างความร่วมมือ
ในลักษณะคล้ายคลึงกัน 

อ้างอิง:  
Agreement on mutual administrative assistance for the proper application of customs law and 
 for the prevention, investigation and combating of customs offenses between the 
 Kingdom of the Netherlands and the United States of America. 
 http://wetten.overheid.nl/BWBV0001306/1998-05-01/0/Verdrag_1/afdrukken 
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องค์การศุลกากรโลกเตรียมจัดอภิปรายเรื่องสิทธิในการผ่านแดน 
ของประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล 

 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลจ านวนมากได้ชะลอตัวลงเนื่องจากไม่มีช่องทางขนส่ง
ทางทะเล โดยแม้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในประเทศเหล่านี้ผู้บริโภคภายในประเทศจะสามารถ
เข้าถึงได้ แต่ต้นทุนจากการขนส่งระยะไกลไปยังตลาดต่างประเทศได้เพ่ิมต้นทุนสินค้าเหล่านี้ซึ่งส่งผลให้สินค้า
ดังกล่าวมีความสามารถในการแข่งขันต่ า องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้เห็นถึง
ความส าคัญของระบบการผ่านแดนต่อประเทศเหล่านี้ จึงเตรียมการจัดประชุม Global Transit Conference เป็น
ครั้งแรกระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพ่ือหารือถึงแนวทางการเปลี่ยนประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มี
ทางออกทะเล (LLDC) เป็นประเทศที่มีการเชื่อมโยงทางบก (Land-linked countries) 

 เมื่อปี ๒๕๕๗ ต้นทุนโดยเฉลี่ยในการส่งออกตู้คอนเทนเนอร์ ๑ ตู้จากประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออก
ทางทะเลได้เพ่ิมขึ้นถึง ๓,๔๔๔ ดอลลาร์สหรัฐ และต้นทุนการน าเข้า ๔,๓๔๔ ดอลลาร์สหรัฐ (ในขณะที่ประเทศที่
เป็นเส้นทางผ่านแดนมีต้นทุนเพียง 1,301 ดอลลาร์สหรัฐส าหรับการส่งออก และ 1,559 ดอลลาร์สหรัฐส าหรับ
การน าเข้า) โดยความแตกต่างด้านต้นทุนนี้มาจากภาระในการผ่านพิธีการศุลกากรผ่านแดนซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย นอกจากนี้ ยังไม่มีมาตรฐานระหว่างประเทศที่ก าหนดพิธีการผ่านแดนให้เป็นระเบี ยบแบบ
แผนเดียวกัน จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการท าให้พิธีการง่ายขึ้น และยกเลิกกฎระเบียบที่ไม่จ าเป็น เพ่ือ
ช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกทะเล 

 เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก Dr. Kunio Mikurity เห็นว่า กุญแจส าคัญในการปลดปล่อยศักยภาพของ
ประเทศก าลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกทะเล คือ มาตรฐานสากลที่เอ้ืออ านวยการผ่านแดนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ช่วยกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศและภูมิภาคในทุกประเทศ โดยในระหว่างการประชุม จะมีการเผยแพร่ WCO 
Transit Guideline ซึ่งได้รวบรวมหลักการส าคัญ ๑๕๐ ประการส าหรับระบบการผ่านแดนที่มีประสิทธิภาพ พร้อม
กับมีการอภิปรายหัวข้อที่หลากหลาย เช่น สะพานเชื่อมโยงเอเชีย -ยุโรป วิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจในแอฟริกา 
อเมริกา และภูมิภาคอ่ืน ๆ รวมทั้งการจัดการข้อท้าทายของประเทศท่ีไม่มีทางออกทะเล 

 ในการนี้ ศุลกากรประเทศต่าง ๆ รัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ และภาคเอกชนจะได้มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์เก่ียวกับระบบผ่านแดน 

ที่มา: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/may/wco-leads-discussions-on-
freedom-of-transit-for-landlocked-countries.aspx 
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คณะกรรมาธิการยุโรปเปลี่ยนแปลงแก้ไขการบังคับใช้  
Union Customs Code 

 เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้ลงมติรับข้อแก้ไข 
Union Customs Code (UCC) Implementing Regulation โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 ข้อแก้ไขท่ีส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

• การเพ่ิมค าอธิบายและปรับปรุงกฎระเบียบให้ง่ายขึ้นส าหรับการออกใบขนสินค้าส าหรับผู้ประกอบการที่
ประกอบธุรกิจระยะยาว (long-term supplier’s declaration) เช่น การน ากฎระเบียบการออกใบขน
สินค้าครั้งเดียว (single declaration) ที่ครอบคลุมตลอดทั้งปีปฏิทินกลับมาใช้อีกครั้ง  

• ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ส่งออกในการขึ้นทะเบียน Registered Exporter (REX) ตามความตกลงการค้า
เสรีของสหภาพยุโรปกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะกับแคนาดา (CETA) 

• การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้น เนื่องจากหลักประกันที่ต้องวางตาม TIR 
เพ่ิมข้ึนจาก ๖๐,๐๐๐ ยูโร เป็น ๑๐๐,๐๐๐ ยูโร 

• กฎระเบียบในการก าหนดด่านศุลกากรขาออก (customs office of exit ในกรณีการส่งออกท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับการขนสินค้าสรรพสามิตข้ามแดนชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.149.01.0019.01.ENG&toc=OJ:L:2017:149:TOC 

ที่มา: https://ec.europa.eu/taxation_customs/node/956_en 
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จีนและอียูลงนามกรอบยุทธศาสตร์เพื่อความร่วมมือทางศุลกากร 

 เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรรมาธิการยุโรปแผนกเศรษฐกิจและการเงิน (European Commissioner 
for Economic and Financial Affairs) Mr. Pierre Moscovici และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศุลกากรจีน Mr. Yu 
Guangzhou ได้ลงนามกรอบยุทธศาสตร์เพื่อความร่วมมือทางศุลกากรส าหรับปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 กรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้เน้นย  าถึงความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างสหภาพยุโรปและจีน 
รวมทั งก าหนดความส าคัญของประเด็นต่าง ๆ และเป้าหมายส าหรับความร่วมมือในปี ๓ ปีข้างหน้า 

 ความส าคัญล าดับแรกของกรอบยุทธศาสตร์ฯ ได้แก่ การปกป้องประชาชน การต่อสู้กับการค้าผิดกฎหมาย 
การลดภาระทางการจัดการ และการอ านวยความสะดวกทางการค้าที่ถูกกฎหมาย ผ่านกลไกการสื่อสารที่ มี
ประสิทธิภาพระหว่างศุลกากรสหภาพยุโรปและจีน นอกจากนี  ประเด็นใหม่ที่บรรจุในกรอบยุทธศาสตร์ฉบับล่าสุด
นี  คือ ความร่วมมือเกี่ยวกับพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ที่มีมูลค่าและปริมาณการค้าเพ่ิมขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง  

 ในการนี  คณะกรรมการร่วมส าหรับความร่วมมือทางศุลกากร  (Joint Customs Cooperation 
Committee) ได้ออก Action Plans ซ่ึงตั งเปา้หมายในการ 

• สร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานผ่านการพัฒนาโครงการผู้ประกอบการมาตรฐานระดับ 
AEO และการด าเนินการ Smart and Secure Trade Lanes (SSTL) ในระยะที่ ๓ 

• บังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดมากขึ น 
• ต่อสู้กับการฉ้อโกง โดยเน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์ทางการเงิน 
• พัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางสถิติ 
• ก่อตั งความร่วมมือทางศุลกากรส าหรับการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน (cross-border e-commerce) 

 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดกรอบยุทธศาสตร์ฉบับเต็มได้ที่ http://data.consilium.europa.eu/ 
doc/document/ST-9548-2017-INIT/en/pdf 

ที่มา: http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-
cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/china_en 

 



รายงานความเคล่ือนไหว  
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ยูเครนเป็นประเทศที่ ๒ ในยุโรปท่ีใช้งาน nCEN 
 National Customs Enforcement Network (nCEN) เป็นระบบที่องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้
พัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยเหลือศุลกากรในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายใน
ระดับประเทศ เช่น การจับกุม การยึดของกลาง การกระท าผิดกฎหมายอ่ืน ๆ ข้อมูลบุคคลหรือผู้ประกอบการที่
ต้องสงสัย เป็นต้น โดยรองรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกัน 
nCEN สามารถใช้งานได้โดยล าพัง (standalone) หรือร่วมกับระบบอ่ืน ๆ ก็ได้ (networked environment) 

 หลังจากที่ได้เสร็จสิ้นการติดตั้งระบบ nCEN ในประเทศจอร์เจียเมื่อปี ๒๕๕๘ องค์การศุลกากรโลกได้
ด าเนินการติดตั้งระบบ nCEN ในประเทศยูเครนเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเป็นประเทศในภูมิภาค
ยุโรปประเทศที่สองที่ใช้ระบบดังกล่าว ในปัจจุบัน ระบบ nCEN ได้ถูกน าไปใช้ในมากกว่า ๒๐ ประเทศในแอฟริกา
และเอเชีย-แปซิฟิก สอดคล้องกับนโยบายขององค์การศุลกากรโลกที่สนับสนุนการจัดการข้อมูล การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรยูเครนได้รับการฝึกอบรมจากองค์การศุลกากรเป็นระยะเวลา ๘ วัน ทั้ง
ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ศุลกากรยูเครนจะมีระบบ nCEN เวอร์ชั่นยูเครน พร้อมใช้งานในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ นี้ 

 ทั้งนี้ ศุลกากรสมาชิกองค์การศุลกากรโลกสามารถเข้าถึงระบบ nCEN โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม 
ศุลกากรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่อาจ
เกิดข้ึนจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ nCEN ให้เข้ากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตน 

ที่มา: http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2017/june/the-european-user-base-of-the-
ncen-is-growing.aspx 
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