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➢ Trade-Based Money Laundering คืออะไร 
และมีความเกี่ยวข้องกับศุลกากรอย่างไร 

➢ ธุรกิจให้บริการโอนเงินและแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
กับความเสี่ยงที่ศลุกากรควรเฝ้าระวัง 

➢ ลักเซมเบิร์กปฏิรปูเขตปลอดอากรเพื่อ
ปราบปรามการฟอกเงินอย่างไร 
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  

 การฟอกเงิน (money laundering) เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเป็นคร้ังแรก
ในราวทศวรรษที่ 1970 (พ.ศ. 2513 – 2522) เมื่อองค์กรอาชญากรรมหันมาฟอกเงินที่ได้จาก
การกระทำผิดกฎหมายโดยอาศัยธุรกิจที่ถูกกฎหมายที่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร
อาชญากรรม และภายหลังจากเหตุการณ์ก่อการร้าย 9/11 ในปี 2544 ประชาคมโลกได้
ยกระดับมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้สถาบันทางการเงินถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่ขบวนการก่อการร้ายผ่านการฟอกเงิน ด้วยเหตุนี้ ประชาคมโลกจึงเล็งเห็นถึง
ความสำคัญในการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินตราผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฟอกเงิน
ผ่านธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ (trade-based money laundering: TBML) 
 เนื่ องจากศุลกากรมีภาระหน้ าที่ ในการบั งคับ ใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้า จึงมี  
ความคาดหวังในแวดวงศุลกากรทั่วโลกว่า ศุลกากรควรเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปราบปราม
การฟอกเงินโดยอาศัยธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม จากผลการสำรวจของ
คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกับการฟอกเงิน (Financial Action 
Task Force on Money Laundering: FATF) ในปี  2558 พบว่า บทบาทของศุลกากรใน
ประเทศต่าง ๆ ในด้านการปราบปรามการฟอกเงิน มักจำกัดอยู่ที่การสกัดกั้นการลักลอบขนส่ง
เงินสดในปริมาณมากและสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต โดยหน้าที่ในการปราบปราม TBML 
มักถูกมองว่า เป็นหน้าที่ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ เช่น ตำรวจ สรรพากร เป็นต้น 
 ในการนี้ องค์การศุลกากรโลก (WCO) มุ่งมั่นสนับสนุนให้ศุลกากรเข้ามามีบทบาทใน 
การปราบปราม TBML มากยิ่งขึ้น เพราะศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักที่พรมแดนที่มีหน้าที่
ควบคุมทั้งการเคลื่อนย้ายสินค้าและเงินตราในระบบการค้าระหว่างประเทศ ศุลกากรจึงเป็น
กุญแจสำคัญสู่การปราบปราม TBML ร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอ่ืน ๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 เมื่ อปี  2559 WCO ได้ เผยแพร่ผลการสำรวจเกี่ ยวกับบทบาทของศุ ลกากรใน 
การปราบปรามการฟอกเงินจากศุลกากรทั้งหมด 117 แห่ง ที่ตอบแบบสอบถาม โดยพบว่า 
ศุลกากรส่วนใหญ่เห็นว่า การปราบปรามการฟอกเงินอยู่ในขอบเขตอำนาจของตนและ  
เป็นประเด็นที่ควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ศุลกากรยังคงมีอำนาจที่จำกัดใน
การปราบปรามการฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบธุรกรรมการโอนเงินและ 
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้กระทำผ่านระบบการเงินที่เป็นทางการ 
 ในจดหมายข่าวฉบับนี้ สำนักงานฯ จึงขอนำเสนอสาระสำคัญของ TBML ทั้งวิธีการทั่วไป
ที่ใช้ในการฟอกเงินผ่านธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ และกรณีศึกษาที่มีความซับซ้อน
เนื่องจากมีการใช้วิธีหลากหลายวิธีการปะปนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฟอกเงินผ่าน  
ผู้ให้บริการโอนเงิน/แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศที่ไม่ได้อยู่ในระบบการเงินที่เป็นทางการ 
และการฟอกเงินในเขตปลอดอากร เพื่อให้ศุลกากรเตรียมความพร้อมและนำไปเป็นกรณีศึกษา
โดยการนำมาตรการหรือแนวทางของศุลกากรต่างประเทศมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละ
ประเทศ 
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Trade-Based Money Laundering คืออะไร 

การเคลื่อนย้ายเงินตราผ่านระบบการเงินที่เป็นทางการ 
และการขนส่งธนบัตรด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ผ่านผู้ให้บริการ
จัดส่งเงินสด (cash courier) หรือการลักลอบขนเงินสด
ในปริมาณมาก (bulk cash smuggling) เป็นวิธีฟอกเงิน
ดั้งเดิมที่องค์การอาชญากรรมและขบวนการก่อการร้าย
นิยมใช้ในการอำพรางที ่มาที่ผิดกฎหมายของเงินตรา 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปัจจุบันมีมาตรฐานสากลและ
แนวปฏิบัติที ่ร ัดกุมสำหรับเจ้าหน้าที ่ในการตรวจหา 
การฟอกเงินด้วยวิธีดังกล่าว ผู้กระทำผิดจึงประสบกับ
อุปสรรคในการฟอกเง ินด ้วยวิธ ีด ั ้งเด ิมและต้องหา
ช่องทางอื่นที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าในการถูกตรวจพบ  
ในการนี้ องค์กรอาชญากรรมและขบวนการก่อการร้าย

ได้ห ันมาใช้ระบบการค้าสินค้าและบริการระหว่าง
ประเทศในการอำพรางที่มาของเงินตราที่ผิดกฎหมาย 
หรือเรียกว่า trade-based money laundering (TBML) 
 ผู ้กระทำผิดเลือกใช้ธุรกรรมการค้าสินค้าและ
บริการระหว่างประเทศในการกระทำผิดทางการเงิน  
เพราะระบบการค ้าระหว ่า งประเทศในป ัจจ ุบ ันมี
คุณลักษณะบางประการที่ทำให้การตรวจหาธุรกรรมที่
ผิดปกติกระทำได้ยาก เช่น 

1. ปริมาณการค้ามหาศาลที่ช่วยซ่อนเร้นธุรกรรม
บางธ ุรกรรมและเอ ื ้ออำนวยให้องค ์กรอาชญากรรม
เคลื่อนย้ายเงินตราไปยังประเทศต่าง ๆ 
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2. ความซับซ้อนของธุรกรรมระหว่างประเทศและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย 

3. ความซับซ้อนอันเกิดจากการปะปนเงินที่ได้มา
โดยมิชอบด้วยกฎหมายในกระแสการไหลเวียนทางการเงิน
ของธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย 

4. ทรัพยากรที ่ม ีอย ู ่อย ่างจำกัดในการยืนยัน 
ความถูกต้องของข้อมูลหรือการจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างศุลกากรประเทศต่าง ๆ 

5. ทร ัพยากรที ่ศ ุลกากรมีอย ู ่อย ่างจำก ัดใน 
การตรวจหาธุรกรรมการค้าที่ผิดกฎหมาย 
 ด้วยสภาพของระบบการค้าระหว่างประเทศที่
เอื ้ออำนวยต่อการใช้ธุรกรรมการค้าสินค้าและบริการใน
การกระทำผิดทางการเงินดังกล่าว องค์กรอาชญากรรม
และขบวนการก่อการร้ายจึงใช้การสำแดงราคา ปริมาณ 
หรือคุณลักษณะของสินค้านำเข้า/ส่งออก ที่เป็นเท็จใน 
การฟอกเงิน ดังนี้  

1. การเรียกเก็บค่าสินค้า/บริการที่สูงหรือต่ำ
กว่าความเป็นจริง เป็นวิธีการฟอกเงินที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่ง
และยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน โดยหลักสำคัญของวิธีนี้ คือ 
การเรียกเก็บค่าสินค้า/บริการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
เพื่อให้สามารถถ่ายโอนมูลค่าส่วนเกิน (additional value) 
ระหว่างผู้นำเข้าและผู้ส่งออกที่สมรู้ร่วมคิดกันได้ 
 ตัวอย่าง บริษัท A  ส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
1 ล้านชิ้น มูลค่าชิ้นละ 2 ดอลลาร์สหรัฐ ตามราคาตลาด 
ที่เป็นธรรม แต่เรียกเก็บราคาสินค้าจากบริษัท B (ผู้นำเขา้) 
ชิ้นละ 1 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นเร่ืองที่ผิดปกติวิสัยในการประกอบ
ธุรกิจ ในการนี้ บริษัท B โอนเงินค่าสินค้าจำนวน 1 ล้าน
ดอลลาร์ ให้แก่บริษัท A และขายสินค้านั้นในตลาดทั่วไป
ชิ้นละ 2 ดอลลาร์ รวมเป็น 2 ล้านดอลลาร์ หลังจากนั้น 

บริษัท B ฝากเงิน 1 ล้านดอลลาร์ที่เป็นส่วนต่างระหว่าง
ราคาที่ถูกเรียกเก็บและราคาตลาด ไว้ในบัญชีธนาคารเพื่อ
นำมาใช้ตามคำสั่งของบริษัท A ในภายหลัง โดยเงิน 1 ล้าน
ดอลลาร์น ี ้  เป ็นมูลค่าส ่วนเกิน (additional value) ที่ 
อำพรางให้บ ุคคลภายนอกเห็นว ่า เป ็นเง ินท ี ่ ได ้จาก 
การประกอบธุรกิจที่ถูกกฎหมาย 
 นอกจากประ เด ็ น เ ร ื ่ อ งการฟอก เง ิ นแล้ ว  
การกระทำดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี  
ที่เป็นธรรมด้วย โดยในกรณีข้างต้น บัญชีราคาสินค้าที่
แสดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ส่งผลให้ราคาศุลกากรของ
สินค้าต่ำกว่าความเป็นจริง ผู ้นำเข้าจึงเสียภาษีนำเข้า  
น้อยกว่าจำนวนที่ควรต้องเสียด้วย 
 2. การออกบัญชีราคาสินค้า/บริการหลายใบ
สำหรับสินค้า/บริการเดียวกัน  ผ ู ้ฟอกเง ินหรือผ ู ้ ให้  
การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู ้ก ่อการร้าย ใช้วิธีนี ้เพื่อ 
โอนเงินหลายครั ้งสำหรับสินค้า/บริการเดียวกัน และ 
การตรวจสอบมักกระทำได้ยาก หากการโอนเงินกระทำ
ผ่านสถาบันการเงินหลายแห่ง หรือแม้ในกรณีที่ตรวจพบ
การโอนเงินหลายครั้งเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการเดียวกัน  
ก ็ตาม แต ่ผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับธ ุรกรรมม ักม ีคำอธ ิบาย 
ท ี ่สมเหต ุสมผลตามกฎหมายว ่า เพราะเหต ุใดต ้อง 
โอนเงินหลายครั้ง เช่น มีการแก้ไขเงื ่อนไขการชำระเงิน  
มีความจำเป็นต้องแก้ไขคำสั่งโอนเงิน หรือเป็นการชำระ
ค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากความล่าช้า เป็นต้น ทั้งนี้  
การฟอกเงินด้วยวิธีนี้ไม่จำเป็นต้องออกบัญชีราคาสินค้า/
บริการที่สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง 
 3. การขนส่งสินค้าหรือให้บริการในปริมาณที่
มากหรือน้อยกว่าความเป็นจริง ในการกระทำผิดเกี่ยวกับ
เอกสารนั้น ผู้ฟอกเงินอาจระบุปริมาณสินค้า/บริการที่มาก
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หรือน้อยกว่าความเป็นจริง หรือในบางกรณี อาจไม่มี  
การขนส่งสินค้าหรือให้บริการเกิดขึ ้นเลย โดยผู้ส่งออก 
สมรู้ร่วมคิดกับผู้นำเข้าในการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อแสดงให้เห็นว่า มีการออกเอกสารที่เกี่ยวกับศุลกากร
และการขนส่งตามปกวิสัยของธุรกิจสำหรับสินค้าหรือ
บริการที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงนี้ (phantom shipment) 
 4. การสำแดงคุณลักษณะของสินค้า/บริการ 
ที่เป็นเท็จ นอกเหนือจากการสำแดงปริมาณที่เป็นเท็จ  
ผู้ฟอกเงินอาจบิดเบือนคุณภาพหรือประเภทของสินค้า/
บริการ เช่น ผู้ส่งออกอาจส่งสินค้าประเภทหนึ่งที่ราคา 
ไม่แพง แต่ระบุในบัญชีราคาสินค้าว่า เป็นสินค้าประเภท
เดียวกันที่มีราคาแพงกว่า หรือเป็นสินค้าคนละประเภท 
ด้วยเหตุนี ้ จึงมีความคลาดเคลื ่อนระหว่างสิ ่งที ่ระบุใน

เอกสารและสิ่งที่ส่งมาในความเป็นจริง นอกจากนี้ ยังพบ
การกระทำผ ิดในล ักษณะเด ียวก ันก ับการให้บร ิการ 
ทางการเงิน การให้คำปรึกษา และการวิเคราะห์ตลาด  
เป็นต้น 

วิธีการฟอกเงินโดยอาศัยธุรกรรมการค้าดังกล่าวข้างต้น 
เป็นเพียงวิธีการขั้นพื้นฐานเท่านั้น โดยในทางปฏิบัติ 
ผ ู ้กระทำผิดมักใช้หลากหลายวิธีปะปนกันซึ ่งทำให้  
การตรวจพบความผิดปกติกระทำได้ยากขึ้นในห่วงโซ่
อุปทานที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการค้า
ส ินค ้าท ี ่ถ ูกกฎหมายและการแลกเปล ี ่ยนเง ินตรา
ต่างประเทศเข้ามาเกี ่ยวข้องดังเช่นในกรณี Black 
Market Peso Exchange ดังจะกล่าวในบทความต่อไป 

 
อ้างอิง 
Financial Action Task Force. Trade-Based Money Laundering. June 2006. Pp. 1-8. 
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กรณีศึกษา Black Market Peso Exchange 

Black Market Peso Exchange เป็นวิธีการฟอกเงินที่
ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในโคลอมเบียซึ่งใช้
สกุลเงินเปโซโคลอมเบีย (Colombian peso) โดยเป็น
การฟอกเงินผ่านธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศที ่มี
ความซับซ้อนและมีความเชื ่อมโยงกับขบวนการค้า 
ยาเสพติดและการแลกเปลี ่ยนเง ินตราต่างประเทศ  
ในปัจจุบัน เทคนิคการฟอกเงิน BMPE ถูกเครือข่าย
อาชญากรรมทั่วโลกนำใช้ไปอย่างแพร่หลายโดยไม่จำกัด
เฉพาะการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเปโซโคลอมเบียเท่านั้น 

กระบวนการเร ิ ่มต ้นเมื ่อผ ู ้นำเข้าส ินค้าที ่ถูก
กฎหมายในโคลอมเบียต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐในการซื้อ
สินค้าจากผู้ส่งออกในสหรัฐอเมริกา ในการนี้ เพื่อหลีกเลี่ยง
ข้อจำกัดเกี่ยวกับเงินตราของรัฐบาล ผู้นำเข้าในโคลอมเบีย
อาศัยนายหน้าค้าเง ินเปโซ (peso broker) ที ่ประกอบ 
ธุรกิจในตลาดมืดหรือในตลาดค้าสกุลเงินที ่ไม่ได้อยู ่ใน 

ระบบธนาคาร เป็นตัวกลางในการแลกเปลี ่ยนเงินตรา  
ในขณะเดียวกัน ผู้ค้ายาเสพติดต้องการแลกเงินดอลลาร์
สหรัฐที่ได้จากการค้ายาเสพติด (narco dollars หรือ drug 
dollars) เป็นเงินเปโซ จึงอาศัยช่องทางการค้าที่ถูกกฎหมาย
ด ังกล ่าวในการแลกเปล ี ่ยนเง ินตราผ ่านนายหน้าฯ  
เพื่อฟอกเงิน ดังนี้ 

1. ผู้ค้ายาเสพติดลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาขาย
ในสหรัฐอเมริกาเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ (narco dollars) 

2. ผ ู ้ค ้ายาเสพต ิดขาย narco dollars ให ้แก่
นายหน้าค้าเงินสกุลเปโซโคลอมเบีย ในอัตราที่ถูกกว่าปกติ 

3. นายหน้าฯ ทยอยฝาก narco dollars ไว้ใน
บัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาทีละน้อย เพื ่อหลีกเลี ่ยง
ข้อกำหนดในการรายงานต่อทางการ  

4. นายหน้าฯ จ่ายเงินเปโซให้แก่ผู้ค้ายาเสพติด
จากบัญชีธนาคารในโคลอมเบีย 

แผนผงัที่ 1 แสดงขัน้ตอนการฟอกเงินของ Black Market Peso Exchange (ดดัแปลงจากแผนผงัของ Congressional Research Service) 
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5. นายหน้าฯ มองหาผู ้นำเข้าในโคลอมเบีย 
ที่ต้องการใช้เงินดอลลาร์ฯ ซื้อสินค้าที่ถูกกฎหมายจาก 
ผู้ส่งออกในสหรัฐอเมริกา โดยมักเสนออัตราแลกเปลี่ยนที่
ด ีกว ่าอัตราของธนาคารในโคลอมเบีย และใช ้ narco 
dollars ในบัญชีในสหรัฐอเมริกาดังกล่าว จ ่ายให้แก่  
ผู้ส่งออกฯ  

6. ผู้ส่งออกฯ ส่งสินค้าที่ถูกกฎหมายนั้นให้แก่  
ผู้นำเข้าฯ โดยมักระบุราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อลด
ภาษีนำเข้า หรือลักลอบนำเข้ามาเพื่อหนีภาษี 

7. ผู้นำเข้าฯ นำสินค้ามาขายในตลาดโคลอมเบีย
ในสกุลเงินเปโซ 

8. ผู้นำเข้าฯ จ่ายเงินเปโซให้แก่นายหน้าฯ สำหรับ
เง ินดอลลาร ์ท ี ่ ใช ้ไปในการซ ื ้อส ินค ้าจากผ ู ้ส ่งออกฯ  
โดยนายหน้าฯ จะนำเงินเปโซดังกล่าวไปหมุนเวียนใน
กระบวนการฟอกเงินผ่านธุรกรรมการค้าต่อไป 

จะ เห ็น ได ้ ว ่ า  ธ ุ รกรรมท ั ้ งหมด ในกรณ ีนี้
ประกอบด ้วยการกระทำผ ิดกฎหมายต ่ า ง  ๆ เช่น  
การลักลอบค้ายาเสพติด การฟอกเงินผ่านระบบการเงิน 
และการฟอกเง ินผ ่านธ ุรกรรมการค้า เป ็นต ้น ท ั ้งนี้  
ขบวนการ BMPE ไม่จำเป็นต้องอาศัยการสมรู ้ร ่วมคิด
ระหว่างผู้ส่งออกและผู้นำเข้า กล่าวคือ ปริมาณและราคา
สินค้าอาจถูกสำแดงต่อศุลกากรอย่างถูกต้อง โดยไม่เป็น
อุปสรรคต่อขบวนการฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ 
การตรวจหาความผิดปกติจะกระทำได้ยากกว่า และ 
ในทางปฏิบัติ สินค้ามักถูกลักลอบนำเข้าเพื่อหนีภาษี 
 ในการนี ้  เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรม
ทางการเงิน (Financial Crimes Enforcement Network: 
FINCEN) ซึ ่งเป ็นหน ่วยงานในกระทรวงการคล ังของ
สหร ัฐอเมร ิกา (Department of Treasury) ได ้จ ัดทำ 
ตัวบ่งชี้ที่มีความเสี่ยงสูง (red flag) ว่า มีการฟอกเงินใน
ลักษณะ BMPE เช่น 

Credit: Sputnik News 
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1. มีการชำระค่าสินค้า/บริการจากบุคคลที่สาม
โดยตัวกลางที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องใด ๆ กับผู้ซื้อหรือผู้ขาย 

2. มีการโอนเงินระหว่างผู ้โอนและผู ้รับที ่ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกัน 

3. ผู้ประกอบธุรกรรมไม่สามารถแสดงหลักฐาน
สนับสนุนการทำธุรกรรมได้ 

4. มีความคลาดเคลื ่อนอย่างมีนัยยะสำคัญใน
คำอธิบายสินค้าในเอกสารการขนส่ง บัญชีราคาสินค้า/
บริการ และรายการบรรจุหีบห่อ 

5. มีการโอนเงินสำหรับสินค้าไปยังบัญชีธนาคาร
ในสหรัฐอเมริกา โดยผู้นำเข้าที่เป็นผู้โอนไม่ได้พำนักอยู่ใน
ประเทศที่ทำการโอนเงิน 

6. ม ีการฝากเง ินเข ้าในบ ัญช ีหลายคร ั ้งจาก 
หลายสถานที่ โดยเจ้าของบัญชีพำนักอยู่ที่อ่ืน 

ในกรณีศึกษา BMPE นี้ จะเห็นได้ว่า นอกจากการใช้
ธุรกรรมการค้าเพื่ออำพรางที่มาของเงินที่ผิดกฎหมาย
แล้ว การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นการบริการ
ทางเง ินร ูปแบบหน ึ ่ งท ี ่ เข ้ามาม ีบทบาทสำค ัญใน
กระบวนการฟอกเงินด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการค้า
ระหว่างประเทศที ่ต ้องใช ้สก ุลเง ินต ่างประเทศใน 
การซื ้อขายสินค้าหรือบริการ ดังเห็นได้จากนายหน้า 
ค้าเง ินเปโซ โดยผ ู ้ ให ้บร ิการแลกเปลี่ ยนเง ินตรา
ต่างประเทศอาจเป็นผู้กระทำผิดฐานฟอกเงินโดยตรง 
หรืออาจถูกองค์กรอาชญากรรมใช้เป็นเครื ่องมือใน 
การฟอกเงินในฐานะผู้ใช้บริการ หรือในบางกรณี อาจถูก
องค์กรอาชญากรรมเข้าครอบงำเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการฟอกเงินดังจะกล่าวในบทความต่อไป 

 

อ้างอิง 
Congressional Research Service. Trade-Based Money Laundering: Overview and Policy Issues. June 2016. P. 3. 
Robert J. Becerra, Miami. The Black Market Peso Exchange and the Small Exporter. P. 34. 
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บทบาทของผ ูใ้หบ้รกิารโอนเงินและ 

แลกเปลี่ยนสกลุเงินในการฟอกเงิน 

การฟอกเงินโดยอาศัยธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
เพื่ออำพรางที่มาของเงินตรา มักต้องอาศัยผู้ให้บริการ
โอนเง ิน/แลกเปลี ่ยนสกุลเง ินต่างประเทศ (money 
remittance and currency exchange: MR/CE)  
เป ็นตัวกลางในการทำธุรกรรม โดยบริการ MR/CE  
ถ ูกนำมาใช ้ เป ็นเคร ื ่องม ือในการฟอก เง ินจากทั้ ง  
1) ผู้ใช้บริการที่นำเงินมาให้โอนหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
โดยผู้ให้บริการไม่ทราบที่มาที่ผิดกฎหมายของเงินนั้น 
และ 2) พนักงานหรือเจ ้าของกิจการเข ้ามามีส ่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงในการฟอกเงินโดยการสมรู้ร่วมคิดกับ
องค์กรอาชญากรรม ดังนี้ 

1. ผู้ใช้บริการ 
 ผู้ใช้บริการอาศัย MR/CE ในการฟอกเงินด้วยวิธี
ต่าง ๆ โดยวิธีที่ตรวจพบโดยทั่วไปมีดังนี้ 

1.1 structuring หรือ smurfing เป็นการแบ่ง
จำนวนเงินสดออกเป็นจำนวนย่อยสำหรับแต่ละธุรกรรม 

เพื่อให้แต่ละธุรกรรมมีจำนวนเงินต่ำกว่าที่ต้องรายงาน 
และ/หรือ ต้องมีการยืนยันอัตลักษณ์ของผู ้ใช ้บริการ  
โดยอาจทำหลายธ ุ รกรรม ในว ัน เด ี ยวก ันหร ื อ ใน 
ช่วงระยะเวลาหลายวัน ผ่านผู้ให้บริการรายเดียวหรือหลาย
รายก็ได้ วิธีการฟอกเงินวิธีนี้ เป็นวิธีที่พบได้บ่อยที่สุดใน  
การฟอกเงินผ่าน MR/CE 
 1.2 หุ่นฟางหรือล่อขนเงิน (straw men/money 
mules) เป็นการว่าจ้างให้บุคคลธรรมดาเปิดบัญชีเพื่อรับ
เงินที ่ได้จากการก ระทำผิดของอาชญากรหรือองค์การ
อาชญากรรม เช่น ได้รับการติดต่อให้เข้าทำงานจากบริษัท
แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ โดยจะได้รับเงินเดือนเข้า
บัญชีในแต่ละเดือน ภายหลังจากนั ้น หุ ่นฟางจะได้รับ 
คำสั ่งให้ถอนเงินและโอนเงินไปยังบัญชีของบุคคลอ่ืน 
ตามรายละเอียดที่ได้รับ เพื่อแลกกับค่าตอบแทนที่หักจาก
เงินก้อนที่เข้ามาในบัญชี โดยผู้รับเงินมักเป็นอาชญากร 

Credit: Daily Express 

Credit: MyVenturePad 
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 1.3 การว่าจ้างบุคคลที่สาม โดยให้บุคคลที่สาม
โอนเงินไปยังบุคคลอื ่นผ่านสาขาหลายสาขา หรือผ่าน 
ผู้ให้บริการหลายราย หรือผ่านญาติพี่น้อง โดยไม่มีเหตุผล
อันควร เพื่ออำพรางอัตลักษณ์ของผู้ส่ง และ/หรือ ผู้รับเงิน
ที่แท้จริง 
 การตรวจหาความผิดปกติของการทำธุรกรรมด้วย
วิธีการต่าง ๆ ข้างต้นนี้ มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่
มีการปลอมแปลงเอกสารยืนยันอัตลักษณ์ตัวบุคคลที่ใช้
แสดงต่อผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารที่ถูกปลอม
แปลงจนไม่สามารถแยกแยะออกจากเอกสารจริงได้ 

2. เจ้าของกิจการและพนักงาน 
 อาชญากรอาจเข้าซื้อกิจการ MR/CE โดยตรงหรือ
อาศัยความสัมพันธ์กับตัวแทนที ่สมรู ้ร ่วมคิด เพื ่อเป็น
เครื ่องมือในการยักย้ายถ่ายเทเงินสำหรับการฟอกเงิน 
สถานการณ ์ด ั งกล ่าวทำให ้ เจ ้ าหน ้าท ี ่ ย ิ ่ งตรวจพบ 
ความผิดปกติในธุรกรรมได้ยากยิ ่งข ึ ้น อย่างไรก็ตาม  
มีข้อบ่งชี ้บางประการที ่แสดงให้เห็นว่า อาชญากรอยู่
เบื้องหลังกิจการ MR/CE เช่น 
 2.1 ผ ู ้ ให ้บร ิการไม ่เต ็มใจให้ข ้อม ูลเก ี ่ยวกับ 
อัตลักษณ์ของผู้ใช้บริการแก่ผู้เก่ียวข้อง 
 2.2 มีการใช้เอกสารระบุอัตลักษณ์ปลอมหรือใช้
ชื่อผู้ใช้บริการปลอม 
 2.3 ม ีการทำธ ุรกรรมหร ือซ ื ้ อขายตราสาร 
เปลี่ยนมือบ่อยครั้งโดยมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ต้องรายงาน
เพียงเล็กน้อย 

 
1 สำหรับประเทศไทย ระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินบญัญัติไว้ในกฎ
กระทรวงการคลัง ฉบับที ่13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความใน พรบ. ควบคุมการ
แลกเปลีย่นเงนิ พ.ศ. 2485 

 2.4 มีผลประกอบการที่มากกว่าผู้ประกอบการ
รายอ่ืน ๆ ในธุรกิจคล้ายกัน ในระดับที่สูงกว่ามาก 
 2.5 มีพิร ุธในความสัมพันธ์กับเจ้าของกิจการ 
MR/CE 
 2.6 มีธุรกรรมที่ต้องสงสัยที่ทำผ่านบัญชีธนาคาร
ของผู้ให้บริการหรือเจ้าของกิจการ MR/CE 
 เพื ่อป้องกันการเพิ่มโอกาสในการฟอกเงินโดย 
การเข ้าควบค ุมก ิจการ MR/CE บางประเทศกำหนด
หลักเกณฑ์บางประการในการออกใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการดังกล่าว เช่น 1) ต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกตดัสินว่า
กระทำผิดทางอาญามาก่อน 2) ต้องไม่เป็นบุคคลที ่เคย 
ถูกต ัดส ิทธ ิในการดำรงตำแหน่งบางประการหร ือใน 
การประกอบกิจการบางประการ และ 3) ต้องไม่เป็นบุคคล
ที ่ค ้างชำระภาษีและไม ่เป ็นบ ุคคลล้มละลายภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น1  

3. ผู้ให้บริการโอนเงินที่อยู่นอกระบบธนาคารหรือระบบ
การเงินที่เป็นทางการ 
 ผู้ให้บริการประเภทนี้ให้บริการโอนเงินระหว่าง
ประเทศทั่วโลกโดยมักอาศัยความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ และโอนเงินด้วยวิธี  
การหักกลบลบหนี้กับผู้ให้บริการในเครือข่ายที่ประกอบ
กิจการในถิ่นของผู้รับเงิน กล่าวคือ ผู้ใช้บริการ (A) ติดต่อ 
ผู ้ให้บริการ (B) ให้โอนเง ินจากประเทศหนึ ่งไปยังอีก
ประเทศหนึ่ง ภายหลังจากนั้น ผู้ให้บริการ (A) ติดต่อกับ
ผู้ให้บริการอีกคนในเครือข่ายที่อยู่ในประเทศของผู้รับเงิน 
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(C) เพื ่อให้นำเงินไปมอบให้กับผู ้ร ับเง ิน (D) โดยเงินที่ 
ผู้ให้บริการ B ติดค้างกับผู้ให้บริการ C นี้ ทั ้งสองฝ่ายจะ
นำมาหักกลบลบหนี ้ก ันสำหรับธุรกรรมในธุรกิจอื ่น ๆ 
ระหว่าง B และ C  
 การตรวจสอบความผิดปกติในระบบการโอนเงิน
แบบไม่เป็นทางการนี้กระทำได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การพิสูจน์ธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย เพราะเป็นระบบที่อาศัย
ความไว ้เน ื ้อเช ื ่อใจระหว่างกัน ไม่ม ีการขึ ้นทะเบียน  
และธุรกรรมดำเนินโดยไม่ม ีร ่องรอยที ่ช ัดเจนสำหรับ 
การตรวจสอบแม้ในกรณีที ่ธ ุรกิจการโอนเงินประเภทนี้  
เป็นธุรกิจที ่ถ ูกกฎหมายก็ตาม2 ด้วยเหตุนี ้ อาชญากร 
หรือองค์การอาชญากรรมจึงอาศัยช่องทางดังกล่าวใน 
การฟอกเงิน   

การฟอกเงินโดยอาศัยระบบการโอนเงินที่ไม่เป็นทางการ
นี ้เป็นความท้าทายสำหรับหลายประเทศในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ให้บริการ MR/CE ดำเนินกิจการ 
ท ี ่ถ ูกกฎหมายควบคู ่ไป เช ่น การขายบัตรโดยสาร  
การนำเข้า/ส่งออก กล่าวคือ ธุรกรรมการค้าถูกนำมาใช้
เพื ่ออำพรางที ่มาที ่ผ ิดกฎหมายของเง ินท ี ่โอนผ่าน 
การให้บริการ MR/CE ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งเพิ่ม
ความซับซ้อนในการตรวจหาความผิดปกติ ดังจะเห็นได้
จากกรณีศึกษาระบบโอนเงินแบบ Hawala ในบทความ
ต่อไป 

 
 
อ้างอิง 
Financial Action Task Force. Money Laundering through Money Remittance and Currency Exchange Providers. 

June 2010. Pp. 21-35. 
 

 
2 ในประเทศส่วนใหญ่ ธุรกิจการโอนเงนิในลกัษณะดังกล่าวเป็นธุรกิจทีผ่ิดกฎหมาย 
ในขณะที่บางประเทศ เช่น เดนมาร์ก สวีเดน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ฯลฯ 
มีกฎหมายควบคุมการดำเนินธุรกิจดังกลา่ว 
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HAWALA คืออะไร มีความส ุม่เสี่ยงใน 

การถกูใชเ้ป็นเครื่องมือในการฟอกเงินอยา่งไร 

Hawala เป็นระบบการโอนเงินที่
อย ู ่นอกระบบธนาคารหร ือระบบ

การเงินแบบดั้งเดิม ถือกำเนิดและปฏิบัติใน
อินเดียก่อนที่ระบบธนาคารแบบตะวันตกจะเข้ามา และ
เป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบันทั้งในอินเดียและประเทศ
อื่น ๆ Hawala เป็นระบบที่อาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจและ
เครือข่ายระหว่างครอบครัวหรือผู้ร่วมธุรกิจในภูมิภาค 
โดยใช้ตราสารเปลี ่ยนมือน้อยที ่ส ุดหรือมักไม่ใช้เลย 
กล่าวคือ การโอนเงินเกิดขึ้นด้วยการสื่อสารระหว่าง
สมาชิกในเครือข่าย Hawala ผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร 
หรืออีเมล์  
 เพื ่อความสะดวกต่อความเข้าใจ จึงขออธิบาย
ระบบ Hawala ด้วยตัวอย่าง ดังนี้ 

Abdul ทำงานเป็นคนขับรถแท็กซี่ในสหรัฐอเมริกา
และประสงค์โอนเงินไปให้ครอบครัวในอินเดีย ในการนี้ 

หากโอนเงินผ่านระบบธนาคารโดยทั ่วไป Abdul ต้อง 
เปิดบัญชีธนาคาร เสียค่าธรรมเนียมการโอน ได้อัตรา
แลกเปลี่ยนที่ไม่ดี และใช้เวลาราว 1 สัปดาห์กว่าเงินจะถึง
มือผู้รับ ในทางตรงกันข้าม บริการ Hawala ของ Yasmeen 
ไม่ต ้องเป ิดบัญชีธนาคาร เส ียค่าธรรมเนียมน้อยกว่า  
ได ้อ ัตราแลกเปล ี ่ยนท ี ่ด ีกว ่า จ ึงทำให้ Mohammad  
ซึ่งเป็นญาติของ Abdul ในอินเดีย ได้รับเงินรูปีในจำนวน 
ที่มากกว่า ในการนี้ Abdul เพียงนำเงินดอลลาร์มอบใหแ้ก่ 
Yasmeen และภายหล ังจากน ั ้น Yasmeen จะต ิดต่อ 
Ghulam ซึ่งเป็นสมาชิกในเครือข่าย Hawala ในอินเดีย 
ผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ เพื ่อให้ Ghulam  
ส่งมอบเงินรูปีแก่ Mohammad ซึ ่งใช้ระยะเวลาเพียง  
1-2 วัน เท่านั้น  

ในการน ี ้  Yasmeen ไม ่ได ้ออกใบเสร ็จให้แก่ 
Abdul และสมุดบันทึกรายการของ Yasmeen แสดงเพียง 
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จำนวน เง ิ นท ี ่  Yasmeen ต ิดค ้ า งก ับ  Ghulam โดย
ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่าง Yasmeen และ Ghulam อาจ
เป็นไปได้หลายกรณี ซึ ่งสามารถอธิบายได้ว่า Ghulam 
สามารถเรียกเงินที่ Yasmeen ติดค้างได้อย่างไร เช่น 

1. เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจซึ่งมีการโอนเงินเป็นส่วน
หนึ่งของกิจการ โดยส่วนใหญ่ Hawala มักประกอบธุรกิจ
อ่ืน ๆ ด้วย เช่น ขายตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ขายบัตรโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ บริการให้เช่าภาพยนตร์ เป็นต้น หรือ 
Yasmeen และ Ghulam เป็นผู้นำเข้า/ส่งออก ซึ่งต้องมี
การโอนเงินระหว่างกันเพื่อชำระหนี้ให้แก่อีกฝ่าย แต่ใช้ 
Hawala ในการหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน 

2.  Ghulam เป ็นหน ี ้  Yasmeen ด ้วย เหต ุ ใด 
เหตุหนึ่ง โดย Ghulam อยู่ในประเทศที่มีข้อจำกัดในการส่ง
เงินออกนอกประเทศที่เคร่งครัด ด้วยเหตุนี้ Ghulam จึงใช้

หนี้ให้แก่ Yasmeen ด้วยการจ่ายเงินให้แก่ลูกค้า Hawala 
ของ Yasmeen 

3. Yasmeen ม ี เง ินร ูป ีจำนวนมากท ี ่อาจไม่  
ทราบที ่มา และ Ghulam ให้การช่วยเหลือ Yasmeen  
ในการระบายเงินรูปีดังกล่าวออกไป  

ด้วยลักษณะที่ไม่เป็นทางการของ Hawala และ
ความสัมพันธ์ของบุคคลในเครือข่ายดังกล่าวมานี้ Hawala 
จึงถูกนำไปใช้ในการฟอกเงินในทุกข้ันตอน ดังนี้ 

1. การนำเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมาย
เข้าสู ่ระบบการเงิน (placement) ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น  
การนำเงินเข้าสู ่สถาบันการเงินโดยแบ่งจำนวนเงินให้ 
ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้องรายงาน โดย Hawala เป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพสำหรับผู้ฟอกเงินในการนี้  

Credit: The Hans India 
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จากตัวอย่างข้างต้น Abdul มอบเงินสดให้แก่ 
Yasmeen และเนื่องจาก Yasmeen ประกอบธุรกิจอื่น ๆ 
ด้วย Yasmeen จึงนำเงินฝากเข้าในบัญชีธนาคารเป็นระยะ 
โดยสามารถอ้างได้ว่า เป็นการกระทำตามปกติวิสัยของ
ธุรกิจที่ถูกกฎหมายของตน นอกจากนี้ Yasmeen อาจนำ
เงินบางส่วนที่ได้มา ไปใช้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในธุรกิจ 
ซึ ่งเป็นการลดความจำเป็นในการนำเงินไปฝากในบัญชี
ธนาคาร 

2. การใช้ธุรกรรมทางการเงินในการอำพราง
ที ่มาของเงิน (layering) โดยมักใช้วิธีการโอนเงินจาก
บัญชีหนึ่งไปยังบัญชีหนึ่งอย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม 
การโอนเงินผ่านระบบธนาคารมักมีความเสี ่ยงสำหรับ 
ผ ู ้ฟอกเง ิน เน ื ่องจากธ ุรกรรมอาจถูกต ้องสงส ัยและ 
ต้องชี้แจงข้อเท็จจริง นอกจากนี้ การโอนเงินด้วยวิธีนี้มี
หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่อาจเป็นเส้นทางนำไปสู่
การตรวจสอบจนพบเครือข่ายอาชญากรรมได้ในที ่สุด 
(paper trail)   

Hawala เป็นการโอนเงินที่แทบไม่มีเอกสารหรือ
เป็นเอกสารที่ก่อให้เกิดความสับสน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เม ื ่อมีการปลอมแปลงบัญชีราคาสินค้ า การใช ้เง ินที่  
ผิดกฎหมายชำระค่าสินค้าที ่ถ ูกกฎหมาย และการใช้
เครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อน หรือ
แม้กระทั่งในกรณีการโอนเงินผ่าน Hawala แบบง่ายที่สุด 

เจ้าหน้าที่ยังคงประสบปัญหาในการสืบหาเส้นทางและที่มา
ดั้งเดิมของเงิน 

3. การนำเงินที่ถูกฟอกมาใช้อย่างเสรีในระบบ
เศรษฐกิจ (integration) เช่น นำมาลงทุนในสินทรัพย์ 
ต่าง ๆ หรือนำมาลงทุนต่อในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย  

เนื่องจาก Hawala มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่
หลากหลาย จึงเอื ้ออำนวยต่อการนำเงินที ่ผิดกฎหมาย 
เข้ามาลงทุนต่อในธุรกิจที ่ถ ูกกฎหมาย โดย Yasmeen  
อาจโอนเงินระหว่างสหรัฐอเมริกาและปากีสถานกลับไปมา
ซึ่งเสมือนหนึ่งว่าเป็นการโอนเงินสำหรับการลงทุนในธุรกิจ
ต่าง ๆ ของ Hawala 

Hawala เป ็นธ ุรก ิจท ี ่น ิยมในประเทศที ่ม ีข ้อจำกัด 
ด้านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ เช่น อินเดีย 
และปากีสถาน ฯลฯ และมักประกอบธุรกิจอื่น ๆ ควบคู่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการนำเข้า/ส่งออก การบริการ 
ด้านการท่องเที่ยว เครื่องประดับ (ทองคำและอัญมณี) 
พรม รถมือสอง ให ้เช ่ารถยนต์ โทรศัพท์เคล ื ่อนที่   
ด้วยเหตุนี้ ปัจจัยดังกล่าวอาจเป็นข้อบ่งชี้ความเสี่ยงใน
เบื ้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องในการสืบสวน
สอบสวน เพ ื ่ อปราบปรามการฟอก เง ินท ี ่ อ าศั ย 
การค้าระหว่างประเทศต่อไป 

 
อ้างอิง 
Jost, Patrick M. and Harjit Singh Sandhu. The Hawala Alternative Remittance System and its Role in Money 

Laundering. Pp. 4-14. 
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การปฏิรปูเขตปลอดอากรของลกัเซมเบิรก์ 

เพ่ือปราบปรามการฟอกเงิน 

เขตปลอดอากร (free zone) 
เป ็นเคร ื ่องม ือสำคัญที ่ช ่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
และภ ูม ิภาค เน ื ่ องจากมี  
การผ ่อนปรนกฎระเบ ียบ

ห ล า ย ป ร ะ ก า ร แ ล ะ ล ด ข ั ้ น ต อ น 
ต่าง ๆ ในระเบียบราชการ แต่ในขณะเดียวกัน ข้อดีของ
เขตปลอดอากรน ี ้  อาจถ ูกนำไปใช ้ในทางท ี ่ผิด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย 
ในการนี ้ ลักเซมเบิร์กได้เริ ่มต้นปฏิรูปคลังสินค้า
ภายในเขตปลอดอากร หร ือ free port ตั ้งแต่ 
ปี 2558 เพื ่อไม่ให้เขตปลอดอากรถ ูกองค ์กร
อาชญากรรมใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน 

free port คือ คลังสินค้าภายในเขตปลอดอากร1 
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บสินค้าที่รอการขนส่งต่อไปยัง
จุดหมายอื่น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน free port ได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นในฐานะคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บสินค้าที่
มีมูลค่าสูง เช่น งานศิลปะ อัญมณี ทองคำ โบราณวัตถุ ไวน์
ที ่นิยมสะสม เป็นต้น โดยสินค้าเหล่านี้มักถูกจัดเก็บเป็น 
การถาวรใน free port ซึ่งได้รับการออกแบบโดยเฉพาะ
เพื่อรองรับสินค้าประเภทนี้ เช่น มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ

 
1 ในสหภาพยุโรป เขตปลอดอากร (free zone) คือ บริเวณปิดภายในเขตศุลกากร
ของสหภาพยุโรปซึ่งสามารถนำสินคา้ที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดในสหภาพยุโรป (non-Union 
goods) เข้ามาได้โดยได้รับยกเว้นภาษีนำเขา้ ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ (เช่น ภาษีต่าง ๆ) 
และมาตรการทางการค้า 

และความชื ้น มีกล ้องรักษาความปลอดภัย รวมทั ้งมี  
ส่วนจัดแสดงสินค้าสำหรับการซื้อขาย และสำนักงานที่ 
พร้อมให้บริการครบวงจงทั้งด้านโลจิสติกส์ การซ่อมแซม  
การเข้ากรอบ และบริการทางการเงินสำหรับจัดตั้งร้านค้า
ภายใน free port ด้วย 

ทั้งนี้ free port มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 2 ประเภท 
ได้แก่ 1) ผู้ที ่ร ู ้สึกไม่สะดวกในการเก็บงานศิลปะที่บ้าน 
ของตนด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและความเป็น
ส ่วนต ัว และ 2) ผ ู ้ท ี ่สะสมงานศิลปะเพ ื ่อการลงทุน 
เพียงประการเดียว2 อย่างไรก็ตาม ตลาดงานศิลปะและของ
มีค่าใน free port ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือขององค์การ
อาชญากรรมในการฟอกเงินที่ได้จากการกระทำผิดต่าง ๆ 
เพราะ free port เอื ้ออำนวยต่อการฟอกเง ินด้วยเหตุ 
หลายประการ เช่น 

1. การขาดการกำกับดูแลที่เข้มงวด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ผู้ให้บริการ free 
port ทำ customer due diligence ดังเช ่นที ่กฎหมาย
กำหนดให้สถาบันทางการเงินดำเนินการภายใต้กฎหมาย
ปราบปรามการฟอกเงิน ด้วยเหตุนี ้ ผู ้ที ่อยู ่ในขบวนการ 
ฟอกเงินจึงปกปิดอัตลักษณ์ของเจ้าของสินค้าซึ่งเป็นผู้รับ
ประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate beneficial owner: UBO) 

2 ผู้ที่มีรายได้สูงมากมกัลงทุนในสินค้าเหล่านีเ้พราะมูลค่าไม่ตกไปแม้ในยามวิกฤต
เศรษฐกิจ และในบางกรณี มลูค่าของสนิคา้เพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาด้วย 
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ได้โดยง่ายโดยใช้ตัวแทนอื่น ๆ เช่น บริษัทที่จดทะเบียนใน
ประเทศที ่มีมาตรการทางภาษีที ่ไม่เคร่งครัด  (offshore 
firm) กองทุนหรือมูลนิธิ ทนายความ ผู้ให้บริการสถานที่  
จัดแสดงงานศิลปะ (art gallery) เป็นต้น 

2. สินค้าที่นำเข้ามาใน free port ได้รับยกเว้น
ภาษีศุลกากร นอกจากนี ้ สินค้าที ่ซื ้อขายใน free port  
ยังได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ ่มและไม่ถูกจัดเก็บภาษีหัก  
ณ ที่จ่าย ด้วยเหตุนี้ สินค้าจึงอาจถูกซื้อขายได้หลายครั้งใน
ขณะที่อยู่ใน free port โดยไม่ต้องเสียภาษี จึงเป็นช่องทาง
ในการหนีภาษีและการฟอกเงนิ 

3. ผ ู ้จ ัดประมูล ไม ่ เต ็มใจเป ิดเผยราคาของ 
งานศิลปะและอัตลักษณ์ของผู้ขาย/ผู้ซื้อ 

4. การขาดความรู้และความชำนาญของเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องในเร่ืองตลาดงานศิลปะ ทำให้ขบวนการฟอกเงิน
อาศัยช่องทางนี้ในการกระทำผิดได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อเทคนิคการฟอกเงินวิธีอื่น ๆ ถูกเจ้าหน้าที่จับตามอง
อย่างใกล้ชิด ผู้กระทำผิดจึงหันมาแสวงหาผลประโยชน์ 
ที ่ม ิชอบจากตลาดงานศิลปะ เพราะเจ้าหน้าที ่ย ังขาด 
ความเชี่ยวชาญอยู่ 

ในสหภาพยุโรป การจัดเก็บสินค้าในเขตปลอด
อากรไม ่จำเป ็นต ้องได ้ร ับอน ุญาตจากศุลกากร  และ 
ผู้นำสินค้าเข้าในเขตปลอดอากรไม่ต้องสำแดงสินค้าหรือไม่
ต้องแม้กระทั ่งยื ่นใบขนสินค้าต่อศุลกากร นอกจากนี้ 
กฎหมายไม่ได้กำหนดให้เขตปลอดอากรต้องมีเจ้าหน้าที่
ศ ุลกากรประจำอย ู ่  อย ่างไรก ็ตาม เพ ื ่อป ้องก ันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในเขตปลอดอากร ลักเซมเบิร์กได้
ออกกฎหมายและใช้มาตรการการตรวจสอบที่ก้าวหน้ากว่า
ประเทศอื ่น ๆ ในสหภาพยุโรป โดยอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างศุลกากรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

ในการนี้ ลักเซมเบิร์กกำหนดให้ต้องสำแดงสินค้า
และยื่นใบขนสินค้าต่อศุลกากรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สินค้าก่อนนำสินค้าไปจ ัดเก็บใน free port (เร ียกว่า  
“Le Freeport” ในลักเซมเบิร์ก) และสินค้าต้องได้รับ 
การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที ่ศ ุลกากรก่อนนำออกจาก  
Le Freeport เช ่นกัน นอกจากนี ้ กฎหมายกำหนดให้
เจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้าไปตรวจสอบระหว่างวันและเวลา 
ทำการของ Le Freeport ด้วย 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ศุลกากรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้รับการฝึกอบรม
จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประวัติศาสตร์และศิลปะ 
(Musée national d’Histoire et d’Art) ในการตรวจสอบ
ใบรับรอง รวมทั้งตรวจสอบสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ถูกขโมย 

Credit: pngtree 
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มาหรือไม่ หรือถูกประเมินราคาต่ำหรือสูงเกินไปหรือไม่ 
นอกจากนี้ ในบางกรณี ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงวัฒนธรรม
ให้ความช่วยเหลือในการพิสูจน์แหล่งที่มา หรือพิสูจน์ว่า 
เป็นงานศิลปะของแท้หรือไม่ ทั ้งนี ้ เจ้าหน้าที ่ศุลกากร
สามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าที่ถูกขโมยขององค์การตำรวจ
สากล (INTERPOL) และองค์การตำรวจยุโรป (Europol)  

ในกรณีต้องสงสัย เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถแจ้ง
ต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence 

Unit: FIU) และ/หรือ สำนักงานภาษีทางอ้อม (Administration 
de l’enregistrement et des domaines: AED) ซ ึ ่ ง เ ป็ น
หน ่วยงานท ี ่ม ีอำนาจในการกำก ับด ูแลการปฏ ิบ ัติ  
ตามกฎหมายของผู ้ให้บริการ free port ตามกฎหมาย
ปราบปรามการฟอกเงิน 

ในส่วนของผู้ให้บริการ free port นั้น ต้องเก็บ
รักษาและปรับปรุงข้อมูลในบัญชีสินค้าคงคลังให้เป็น 

ป ัจจ ุบ ันอย ่ างต ่อ เน ื ่ อง  และหากม ีการขายส ินค้า  
ต้องรายงานต่อศุลกากร นอกจากนี ้ หากนำสินค้าไป 
จัดแสดง ซ่อมแซม ตกแต่งใหม่ หรือปรับปรุง ต้องแจ้งให้
ศุลกากรทราบตำแหน่งที่ตั้งของสินค้า แม้ว่าสินค้าจะยังคง
อยู่ใน free port ก็ตาม และประการสุดท้าย ผู้ให้บริการ 
free port ต้องสืบหาและจัดเก็บข้อมูลของเจ้าของสินค้าซึ่ง

เป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate beneficial owner: 
UBO) รวมทั้งรายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัยต่อ FIU ด้วย 

UBO เป ็ นห ั ว ใจสำค ัญของการกำก ับด ูแล  
free port เพื่อปราบปรามการฟอกเงิน โดยหากผู้ให้บริการ 
free port ไม่ให้ความร่วมมือกับ AED ในการให้ข้อมูล 
UBO ธุรกรรมอาจถูกระงับ และข้อมูลของธุรกรรมอาจถูก
ส่งต่อให้ FIU ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐเพียงหน่วยงานเดียวที่มี
อำนาจในการรับ ขอ วิเคราะห์ และติดตามข้อมูลธุรกรรมที่
ต้องสงสัยหรือที่มีความเป็นไปได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับ 
การฟอกเง ินหร ือการสน ับสน ุนทางการเง ินสำหรับ 
การก่อการร้าย 
 
ทั ้งนี ้ แม้การปฏิรูปเขตปลอดอากรของลักเซิมเบิร์ก 
ในครั ้งนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในส่วนที ่ เกี่ ยวข้องกับ  
UBO จะทำให้ความนิยมในเขตปลอดอากรของประเทศ
ลดลง แต ่มาตรการด ังกล ่าวม ีความสำค ัญย ิ ่ งใน 
การปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนี้ กรณีศึกษาของ
ลักเซมเบิร์กยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งใน
ด ้านการฝ ึกอบรมความเช ี ่ยวชาญเฉพาะด ้านและ 
การปราบปรามการฟอกเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 
 
อ้างอิง 
Korver, Ron. Money Laundering and Tax Evasion Risks in Free Ports. European Parliament Research Service, 

October 2018. Pp. 12-15, 27-37. 
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ศุลกากรนิวซีแลนด์จัดเก็บภาษีในอัตราที่เพิ่มขึ้นสำหรับก๊าซเรือนกระจกสังเคราะห์ 

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป การนำเข้าสินค้าที่มีส่วนประกอบของก๊าซเรือนกระจกสังเคราะห์ 
(synthetic greenhouse gas: SGG) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในตู้เย็นแช่แข็ง เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น จะถูกจัดเก็บ
ภาษีในอัตราที่เพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2562 ตามประกาศของกระทรวงสิ่งแวดล้อมของนิวซีแลนด์ 

 อัตราภาษีดังกล่าว ขึ ้นอยู ่กับปริมาณ SGG ที่อยู ่ในสินค้า ศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน  
ราคาซื้อขายเฉลี่ยของหน่วยปล่อยก๊าซเรือนกระจก (emission units) ตาม New Zealand Emissions Trading 
Scheme (NZ ETS)  

 NZ ETS เป็นเครื่องมือของรัฐบาลนิวซีแลนด์สำหรับบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยมีกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การให้ผู้ปลูกป่าที่ได้รับอนุญาตสามารถขาย 
emission units ที่ได้จากการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ต้นไม้ดูดซับ เพื่อให้ผู ้ประกอบการนำไปใช้ใน 
การหักกลบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนได้ 

 ในกรณีของยานยนต์ ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี คือ ผู้จดทะเบียนยานยนต์นั้น โดยชำระต่อ New Zealand 
Transport Agency เมื่อจดทะเบียนยานยนต์เพื่อนำมาใช้บนถนนเป็นครั้งแรก ส่วนสินค้าประเภทอื่น ๆ ที่มี  
สาร HFCs และ PFCs ผู้นำเข้าต้องชำระต่อศุลกากรนิวซีแลนด์ ณ ขณะนำเข้า ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นบางประการ
สำหรับของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือนของผู้โดยสารที่โดยสารมาทางเรือหรือทางเครื่องบิน  

 ในปัจจุบัน ศุลกากรได้รับการยอมรับในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการควบคุมการนำเข้า/ส่งออก สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนและก๊าซเรือนกระจกด้วย 

อ้างอิง 
New Zealand Customs Service. Synthetic Greenhouse Gas (Goods) Levy rate changes from 1 January 2020. 

https://www.customs.govt.nz/about-us/news/important-notices/synthetic-greenhouse-gas-goods--
levy-rate-changes-from-1-january-2020/. Accessed 4 December 2019. 

Ministry of Environment. Annual updates to synthetic greenhouse gas levy rates. 
https://www.mfe.govt.nz/climate-change/new-zealand-emissions-trading-scheme/participating-nz-
ets/synthetic-greenhouse-gases. Accessed 4 December 2019. 
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EU บังคับใช้กฎหมายนำเข้าพืชฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2562 

 ตั้งแต่วันที ่ 14 ธันวาคม 2562 Regulation (EU) 2016/2031 กำหนดให้ผู ้นำเข้าต้องยื ่นใบรับรอง 
ปลอดศัตรูพืช (phytosanitary certificate) สำหรับการนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชเกือบทุกชนิดจากนอก
สหภาพยุโรป เช่น 
 1. ต้นกล้า พืชกระถาง ต้นพันธุ์ 
 2. หน่อ ลำต้น หัว ไรโซม และส่วนของพืชที่ใช้ขยายพันธุ์ในลักษณะเดียวกัน 
 3. เมล็ดสำหรับเพาะพันธุ์ 
 4. ดอกไม้และก้านท่ีตัดออกจากต้น 
 5. ผลไม้สด เบอร์รี่ ผัก และผักกินราก 
 อย่างไรก็ตาม กล้วย อินทผาลัม ทุเรียน สับปะรด และมะพร้าว ได้รับยกเว้นจากข้อกำหนดเกี่ยวกับ
ใบรับรองปลอดศัตรูพืช  
 กฎหมายดังกล่าวส่งผลให้การนำเข้าผลไม้ แม้เป็นส้มหรือแอปเปิลเพียง 1 ผล ต้องมีใบรับรอง  
ปลอดศัตรูพืช ด้วยเหตุนี้ ในทางปฏิบัติ บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้โดยสาร จึงไม่อาจนำผลไม้สดหรือพืชผักสดจากนอก
สหภาพยุโรปเข้ามาได้ หากไม่มีใบรับรองปลอดศัตรูพืช 
 ในการนี้ ศุลกากรบางประเทศ เช่น ศุลกากรฟินแลนด์ ได้จัดถังขยะไว้ให้ผู้โดยสารทิ้งพืชและผลิตภัณฑ์
จากพืช (และมีถังขยะโดยเฉพาะสำหรับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนม) ณ ด่านที่พรมแดนตะวันออก นอกจากนี้ 
ผู ้โดยสารที่โดยสารมากับเครื่องบิน สามารถมอบสินค้าประเภทดังกล่าวให้แก่ เจ้าหน้าที่ศุลกากรฟินแลนด์ได้ 
โดยสมัครใจโดยไม่ต้องรับโทษ 
 

อ้างอิง 
European Commission. New EU plant health rules. 

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/new_eu_rules_en. Accessed 13 
December 2019. 

Finnish Customs. In future, you cannot bring in as much as an apple from outside the EU territory without a 
phytosanitary certificate. https://tulli.fi/en/article/-/asset_publisher/in-future-you-cannot-bring-in-as-
much-as-an-apple-from-outside-the-eu-territory-without-a-phytosanitary-certificate. Accessed 13 
December 2019.  
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ศุลกากรสหรัฐอเมริกาขยายโครงการนำร่องการส่งข้อมลูล่วงหน้า 
สำหรับ e-commerce 

 ศุลกากรสหรัฐอเมริกา (Customs and Border Protection: CBP) ขยายโครงการนำร่องการส่งข้อมูล
ล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู ้ที ่เกี ่ยวข้องในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ครอบคลุมสินค้าที ่ขนส่ง  
ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศและทางทะเลที่มีมูลค่าไม่เกิน 800 USD 

  CPB เริ่มต้นโครงการ Section 321 E-Commerce Data Pilot เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เพื่อศึกษา
การระบุหาเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงโดยอาศัยข้อมูลที่ส่งมาล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อเริ่มต้น โครงการ
มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของที่จัดส่งทางอากาศ ทางรถบรรทุก และทางราง ซึ่งไม่ครอบคลุมของที่จัดส่งทางทะเล
และทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ  

การขยายโครงการในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากผลการดำเนินงานในระยะแรกที่พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้การขนส่งในทุกรูปแบบในการจัดส่งสินค้า และเนื่องจากที่ผ่านมา Section 321 ของ 
2015 Trade Facilitation and Trade Enforcement Act (TFTEA) ได้ปรับค่า de minimis จาก 200 USD เป็น 
800 USD (ไม่ใช้กับของขวัญและของใช้ส่วนตัว/ของใช้ในครัวเรือนบางประเภท) ทำให้สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมี
ปริมาณเพ่ิมมากขึ้น จึงจำเป็นต้องขยายโครงการให้ครอบคลุมการขนส่งทุกรูปแบบ เพ่ือให้การบริหารจัดการความ
เสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ผู้ที ่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ให้บริการขนส่ง ตัวแทนออกของ ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า และ  
ผู้ให้บริการพื้นที่ขายสินค้าออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่ได้รับโทษทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง 
หากไม่สามารถจัดส่งข้อมูลที่กำหนดได้ อย่างไรก็ตาม CBP อาจลงโทษผู้เข้าร่วมโครงการที่จัดส่งข้อมูลที่ผิด ที่ไม่
ถูกต้อง หรือที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด บ่อยครั้ง 

อ้างอิง 
Freight Wave. CBP Expands E-Commerce Data Pilot To Ocean, International Mail. 

https://www.benzinga.com/government/19/12/14954930/cbp-expands-e-commerce-data-pilot-to-
ocean-international-mail. Accessed 16 December 2019.  

Federal Register. Section 321 Data Pilot. https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/23/2019-
15625/section-321-data-pilot. Accessed 16 December 2019. 
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ที่ประชุมคณะมนตรีใหญ่องค์การการค้าโลกขยายระยะเวลา  
e-commerce moratorium 

 เมื่อวันที ่ 10 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะมนตรีใหญ่ (General Council) ขององค์การการค้าโลก 
(WTO) มีมติขยายระยะเวลาการไม่จัดเก็บภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่จัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic 
transmissions) ไปจนถึงการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Meeting) ครั้งที่ 12 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 
8 – 11 มิถุนายน 2563 ณ ประเทศคาซัคสถาน  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา สมาชิก WTO ได้มีมติขยายระยะเวลาการไม่จัดเก็บภาษีศุลกากรสำหรับ
สินค้าที่จัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซอฟต์แวร์ ภาพยนตร์ เป็นต้น ในการประชุมระดับรัฐมนตรีในแต่ละครั้ง  
นอกจากนี้ ในปี 2541 ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีได้ออก Declaration on Global Electronic Commerce ซึ่ง
กำหนดให้ที่ประชุมคณะมนตรีใหญ่จัดตั้ง Work Programme on Electronic Commerce เพื่อศึกษาประเด็น
ปัญหาทางการค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 สมาชิกที่
ประชุมคณะมนตรีใหญ่ ได้ตกลงดำเนินงานต่อภายใต้ Work Programme ดังกล่าว ในช่วงต้นปี 2563 เพ่ือ
นำเสนอผลการดำเนินงานต่อการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 12 ด้วย 

 

อ้างอิง 

WTO. WTO members agree to extend e-commerce, non-violation moratoriums. 

https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/gc_10dec19_e.htm. Accessed 16 December 2019. 

WTO. Electronic commerce. https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/ecom_e.htm. Accessed 16 

December 2019. 
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สหรัฐอเมริกาและเวียดนามลงนามในความตกลงให้ความช่วยเหลือทางศุลกากรร่วมกัน 

 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 สหรัฐอเมริกาและเวียดนามลงนามความตกลงให้ความช่วยเหลือทางศุลกากร

ร่วมกัน (Customs Mutual Assistance Agreement: CMAA) เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทางความมั่นคงและ

การอำนวยความสะดวกทางการค้าที่ถูกกฎหมาย 

 CMAA เป็นความตกลงที ่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบทางกฎหมายสำหรับการแลกเปลี ่ยนข้อมูลและ

หลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายและการกระทำผิดทางศุลกากร เช่น 

การหนีภาษี การลักลอบค้าสินค้าผิดกฎหมาย การฟอกเงิน และการก่อการร้าย เป็นต้น  

 ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ศุลกากรสหรัฐอเมริกา (CBP) ได้ลงนาม CMAA กับศุลกากร 82 แห่งทั่วโลก โดยในเอเชีย

มีศุลกากรที่ลงนามกับสหรัฐอเมริกา ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย มัลดีฟส์ 

มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ American Institute in Taiwan (AIT) และ Taipei Economic and Agricultural 

Representative Office (TECRO) 

 

อ้างอิง 

U.S. Customs and Border Protection. United States Signs Customs Mutual Assistance Agreement with Vietnam. 

https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/united-states-signs-customs-mutual-

assistance-agreement-vietnam. Accessed 16 December 2019. 

U.S. Customs and Border Protection. Customs Mutual Assistance Agreements (CMAA). 

https://www.cbp.gov/border-security/international-initiatives/international-agreements/cmaa. 

Accessed 16 December 2019. 
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ศุลกากรเนเธอรแ์ลนดเ์ปิดให้บริการลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพ่ิมเติม 

ผ่านระบบศุลกากรอิเลก็ทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป 

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการสามารถใช้ EU Trader Portal ซึ่งเป็นระบบ

ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป ในการลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรในเนเธอร์แลนด์ ดังต่อไปนี้  

 1. การนำเข้ามาผลิตหรือการแปรรูปภายในประเทศ (inward processing) 

 2. การแปรรูปนอกประเทศแล้วนำกลับเข้ามาในประเทศ (outward processing) 

 3. ผู้ใช้หรือผู้บริโภคลำดับสุดท้าย (end-use) 

 4. การนำเข้าชั่วคราว (temporary admission) 

 ในปีต่อ ๆ ไป ศุลกากรเนเธอร์แลนด์จะเปิดให้บริการสำหรับพิธีการศุลกากรอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ 

เฉพาะผู้ประกอบการที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นอกสหภาพยุโรป ยังคงสามารถลงทะเบียนโดยใช้แบบฟอร์มที่เป็น

กระดาษได้ 
  

อ้างอิง 

Dutch Customs. More authorisations in EU Trader Portal as of 1 January. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/themaoverstijgend/news/more-

authorisations-in-eu-trader-portal-as-of-1-january. Accessed 16 December 2019. 
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WCO ประกาศเผยแพร่ Illicit Trade Report ประจำปี 2561 

 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 องค์การศุลกากรโลก (WCO) ประกาศเผยแพร่รายงานการค้าผิดกฎหมาย 

(Illicit Trade Report) ฉบับปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561)  

 Illicit Trade Report เป็นรายงานประจำปีที่ WCO จัดทำตั้งแต่ปี 2555 เพื่อประโยชน์ในการศึกษา

สถานการณ์การค้าผิดกฎหมายทั่วโลก โดยมีบทวิเคราะห์เชิงลึกโดยละเอียดจากข้อมูลที่ศุลกากรสมาชิกส่งให้ 

WCO ด้วยความสมัครใจ 

 ในปีนี้ WCO ได้รับข้อมูลจากศุลกากรจำนวน 154 แห่ง โดยรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ 

มรดกทางวัฒนธรรม ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญา สุขอนามัยและความปลอดภัย ภาษีและความ

มั่นคง นอกจากนี้ WCO ยังได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงประจักษ์จาก Center for 

Advanced Defence Studies (C4ADS) ซึ ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ณ กรุงวอชิงตัน  ดี.ซี. ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Illicit Trade Report ฉบับปี ค.ศ. 2018 ได้ที่ https://bit.ly/39127w3 

อ้างอิง 

WCO. The WCO issues its 2018 Illicit Trade Report. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/december/the-wco-issues-its-2018-illicit-trade-

report.aspx. Accessed 20 December 2019. 
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งานวันชาติประจำปี 2562 

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานที่ปรึกษา 
การศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 
ณ โรงแรม Steigenberger Wiltcher's กรุงบรัสเซลส์  ประเทศเบลเยียม โดยนาย Gunnar Wiegand อธิบดี 
กรมเอเชียแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ร่วมกล่าวเปิดงานกับเอกอัครราชทูตฯ และมี 
คณะทูตานุทูต และบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ของเบลเยียมและสหภาพยุโรปร่วมงาน ในโอกาสนี้ สำนักงานฯ  
ได้เชิญเจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศต่าง ๆ ที่ประจำ ณ กรุงบรัสเซลส์ (Customs Attachés) เข้าร่วมงานดังกล่าวเพ่ือ
กระชับความสัมพันธ์ด้วย 
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และในวันที่  4 ธันวาคม 2562 นายนิติ  วิทยาเต็ม  
อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานฯ  
เดินทางเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติและงานเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย
และลักเซมเบิ ร์ก ณ Espace Namur ประเทศลักเซมเบิ ร์ก  
โดยนาง Sylvie Lucas ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและยุโรป
ของลักเซมเบิร์ก เข้าร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศ และมี 
คณะทูตานุทูต บุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ของลักเซมเบิร์ก 
รวมทั้งชาวไทยที่พำนักในลักเซมเบิร์กเข้าร่วมงาน 
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Security Conference 

นายเทิดศักดิ์  สุวรรณมณี  อัครราชทูตที่
ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมการประชุม Security 
Conference ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2562 
ณ  องค์การศุลกากรโลก  (WCO) กรุงบรัส เซลส์  
ประเทศเบลเยียม 

ในการประชุมครั้งนี้  Mr. Kunio Mikuriya 
เลขาธิการ WCO ได้เน้นย้ำความสำคัญของ Punta 
Cana Resolution ในการผลักดันให้ศุลกากรเข้ามามี
บทบาทด้านความมั่นคงมากขึ้นนอกเหนือจากภารกิจ
ดั้ ง เดิ ม ในการจั ด เก็บภาษี  เพราะศุ ลกากรเป็ น
ห น่ ว ย งาน ห ลั ก ที่ พ รม แ ด น ที่ มี ส่ ว น ส ำคั ญ ใน 

การสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานอื่น ๆ  
ในระหว่างการประชุมฯ ที่ประชุมได้อภิปรายหารือประเด็นที่สำคัญ เช่น ภัยจากระเบิดแสวงเครื่อง  

สารตั้งต้นอาวุธเคมีและส่วนประกอบของอาวุธชีวภาพที่อาจถูกนำไปใช้ในระเบิดแสวงเครื่อง  ยาปลอม  
การค้าสินค้าผิดกฎหมาย และการฟอกเงิน เป็นต้น 

ในโอกาสนี้ นายเทิดศักดิ์ฯ ได้พบปะหารือกับ Mr. Shinko Matsuda เจ้าหน้าที่  WCO ซึ่งเคยอยู่ใน 
คณะผู้ริเริ่มโครงการต่อเนื่องด้านความมั่นคงของ WCO ด้วย 



Credit: Finance Monthly 
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