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➢ กฎเกณฑ์ของ EU ในกำรออกฉลำกพิสูจน์ 
ตัวตนของผลิตภัณฑ์ยำสูบเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 

➢ แนวปฏิบัติของศุลกำกรฝรั่งเศสในกำรบังคับใช้
กลไกติดตำมและพิสูจน์ตัวตนของสินค้ำ 
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพของศุลกากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการปราบปรามผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายในสหภาพยุโรปที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
นับพันล้านยูโรในแต่ละปี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 สภายุโรป (European Parliament) 
และคณะมนตรียุ โรป (European Council) จึงได้ประกาศใช้  Tobacco Products 
Directive (TPD) ซึ่งมีกลไกการปราบปรามการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายนี้ ได้แก่ 
กลไกติดตามสินค้า (traceability) และกลไกพิสูจน์ตัวตนของสินค้าเพ่ือความปลอดภัย
ของผู้บริโภค (security features) ซึ่งมีผลใช้บังคับใน 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ ตั้งแต่วันที่ 
20 พฤษภาคม 2562 และตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ตามแต่ประเภทสินค้า  

ภายใต้กลไกติดตามสินค้านี้  ผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องติดฉลากระบุตัวสินค้า 
เป็นการเฉพาะ (unique identifier) ซึ่งบรรจุข้อมูลต่าง ๆ เช่น วันที่และสถานที่ผลิต 
เครื่องจักรที่ใช้ผลิต เวลาที่ผลิต ค าอธิบายสินค้า จุดหมายปลายทางส าหรับการค้าปลีก 
เส้นทางการขนส่ง ฯลฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบการเคลื่อนย้ายของสินค้าตั้งแต่
จากโรงงานไปจนถึงผู้จัดจ าหน่าย  

ส่วนกลไกพิสูจน์ตัวตนของสินค้า ก าหนดให้ท าเครื่องหมายหรือฉลากบางประการ
บนบรรจุภัณฑ์หรือที่ตัวผลิตภัณฑ์โดยส่วนประกอบบางส่วนของเครื่องหมายหรือฉลากนี้
จะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ โดยจะปรากฏให้เห็นเมื่อผ่านขั้นตอนบางประการ 
เช่น ส่องดูภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเล็ต เป็นต้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือผู้บริโภคตรวจสอบได้
ว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่วางขายเป็นของแท้หรือเป็นสินค้าถูกกฎหมายหรือไม่ 

ในจดหมายข่าวฉบับนี้ พวกเราขอน าเสนอสาระส าคัญของ TPD โดยเฉพาะ 
อย่ างยิ่ ง ในส่ วนของกลไกติ ดตามและกลไกพิสู จน์ ตั วตนของผลิตภัณ ฑ์ ยาสู บ  
โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาของฝรั่งเศสที่ศุลกากรเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้น าบทบัญญัติ
เหล่านี้ไปบังคับใช้ เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ประเทศไทยในการจัดตั้งกลไกเพ่ือปราบปราม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายและคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศตามภารกิจของ
ศุลกากรต่อไป         

                                  นิติ วิทยาเตม็ 
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ภาพรวมของการปฏิรปู 

กฎหมายผลิตภณัฑย์าสบูในสหภาพยโุรป 

ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งเป็นสินค้าตามพิกัด
อัตราศุลกากรตอนที่ 24 (Chapter 24) จัดเป็นสินค้า
ที่ มี อันตรายต่อสุขภาพ การปราบปรามการค้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายเป็นภารกิจส าคัญ
ประการหนึ่งในนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ของสหภาพยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่
ผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายเข้าถึงประชาชน เด็ก 
และวัยรุ่นได้ง่าย ซึ่งสินค้าเหล่านี้มักมีราคาถูกกว่า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ถูกกฎหมายและมักไม่ติดฉลาก
เตือนภัยต่อสุขภาพตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งท า
ให้ภาครัฐสูญเสียรายได้จ านวนหลายพันล้านยูโร 

ในแต่ละปี ด้วยเหตุนี้ สหภาพยุโรปจึงปฏิรูปกฎหมาย
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในปี 2557  

เมื่อวันที่  3 เมษายน 2557 สภายุโรป (European 
Parliament) แ ล ะ ค ณ ะ ม น ต รี ยุ โ ร ป  ( European 

Council) ได้ประกาศใช้ Tobacco Products Directive  

(TPD) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 
โดยประเทศสมาชิ กมี ร ะยะเวลาออกกฎหมาย
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับบทบัญญัติส่วนใหญ่ใน 
TPD ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เพ่ือควบคุม 
การผลิต รูปแบบการน าเสนอและการซื้อขายผลิตภัณฑ์
ยาสูบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งสหภาพยุโรป 
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รวมทั้งเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและปราบปรามผลิตภัณฑ์
ยาสูบผิดกฎหมายผ่านกลไกการติดฉลากเพ่ือติดตาม
สินค้า (traceability) และมาตรการพิสูจน์ตัวตนของ
สินค้า (security features) ซึ่งมีผลใช้บังคับใน 2 ช่วง
ระยะเวลา ได้แก่ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 และ
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ตามแต่ประเภทสินค้า 

TPD มีขอบเขตการใช้บังคับครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ในวงกว้างตั้งแต่บุหรี่ทั่วไป บุหรี่มวนเอง (roll-your-own 
tobacco) ไปป์ ซิการ์ ซิการ์มวนเล็ก บุหรี่ไร้ควัน บุหรี่
ไฟฟ้า ยาเส้น ยานัตถุ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ ๆ ที่
วางจ าหน่ายในตลาดหลังจากวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 
ด้วย โดยสาระส าคัญของ TPD สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ก าหนด ให้ ผู้ ผ ลิ ตต้ อ งร าย ง าน ข้ อมู ล 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาทิ ส่วนประกอบ ปริมาณ 
สารปลดปล่อยจากการเผาไหม้ เป็นต้น ต่อประเทศ
สมาชิก (มาตรา 5(1)) 
 2. ห้ามจ าหน่ายบุหรี่และบุหรี่มวนเองที่มีสาร
แต่งกลิ่น/รส (characterizing flavour)  (มาตรา 7(1)) 
 3. ก าหนดให้ติดฉลากเตือนภัยต่อสุขภาพ 
(รูปภาพ ข้อความ และข้อมูลส าหรับการเลิกบุหรี่)  
ซึ่งต้องครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 65 ของบรรจุภัณฑ์
ด้านหน้าและด้านหลัง กรณีบุหรี่และบุหรี่มวนเอง 
(มาตรา 10(1)(c)) 
 4. ก าหนดขนาดพ้ืนที่ขั้นต่ าส าหรับฉลาก 
เตือนภัย (มาตรา 10(1)(g)) 

 5. ห้ามมีองค์ประกอบใด ๆ ที่สนับสนุนหรือ
เชิญชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ (มาตรา 13(1)) 
 6. อนุญาตให้ประเทศสมาชิกออกกฎระเบียบ
ที่ห้ามการซื้อขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทางอินเทอร์เน็ต 
(มาตรา 18) 
 7. ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพและ
ความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้า (มาตรา 20) 
 8. ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้น าเข้าต้องแจ้งต่อ
ประเทศสมาชิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ก่อน
วางจ าหน่ายในสหภาพยุโรป (มาตรา 19(1)) 
  9. สร้างระบบติดตามสินค้า (traceability) 
(มาตรา  15) และระบบ พิสู จน์ ตั วตนของสิ น ค้ า 
(security features) (มาตรา 16) เ พ่ือปราบปราม
การค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย  

ภายใต้ระบบติดตามสินค้านี้ บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
ยาสูบที่ผลิตทั้งภายในและภายนอกสหภาพยุโรปที่ มี
จุดหมายมายังหรือวางจ าหน่ายในตลาดสหภาพยุโรป 
ต้องมีฉลากระบุตัวสินค้าเป็นการเฉพาะ (unique identifier) 
ซึ่งบรรจุข้อมูลต่าง  ๆเช่น วันทีแ่ละสถานที่ผลิต เครื่องจักร
ที่ใช้ผลิต เวลาที่ผลิต ค าอธิบายสินค้า จุดหมาปลายทาง
ส าหรับการค้าปลีก เส้นทางการขนส่ง ลักษณะเฉพาะ
ของผู้ซื้อจากโรงงาน เป็นต้น ตั้งแต่สินค้าเคลื่อนย้าย
จากโรงงานของผู้ผลิตจนถึงผู้จัดจ าหน่าย (ก่อนถึงผู้ขาย
ปลีกรายแรก) โดย unique identifier จะถูกเข้ารหัส
ให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องมือสามารถอ่านข้อมูลได้ อาทิ 
บาร์โค้ด เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถตรวจสอบข้อมูล
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โดยอาศัยอุปกรณ์พกพา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสแกนหรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที ่

นอกเหนือจากข้อมูลที่บรรจุ ใน unique identifier  
ตามระบบติดตามสินค้าแล้ว ระบบพิสูจน์ตัวตนของ
สิ น ค้ า  ก า ห น ด ใ ห้ ท า เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ห รื อ ฉ ล า ก 
บางประการบนบรรจุภัณฑ์หรือที่ตัวผลิตภัณฑ์โดย
ส่วนประกอบบางประการของเครื่องหมายหรือฉลากนี้
จะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ โดยจะปรากฏให้
เห็นเมื่อผ่านขั้นตอนบางประการ เช่น ส่องดูภายใต้

แสงอัลตร้าไวโอเล็ต เป็นต้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้บริโภคตรวจสอบได้ว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่วางขายเป็น
ของแท้หรือเป็นสินค้าถูกกฎหมายหรือไม่ 

ทั้งระบบติดตามสินค้าและระบบพิสูจน์ตัวตนของ
สินค้านี้มีความส าคัญยิ่งต่อศุลกากรในการปราบปราม
การค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีผิดกฎหมายและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคจากสินค้าอันตรายดังจะกล่าวในรายละเอียด
ในบทความต่อไป 

 
 
อ้างอิง 
Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the approximation of 

the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the 
manufacture, presentation and sale of tobacco and related products and repealing Directive 
2001/37/EC. 

European Commission. Systems for tobacco traceability and security features. 
https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en. Accessed 24 May 2019. 

European Commission. Tobacco traceability and security features: Questions and Answers 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/tt_pressmemo_qa_en.pdf. Accessed 24 
May 2019. P.1. 
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กลไกการติดตามและพิสจูนต์วัตนของผลิตภณัฑย์าสบูภายใต ้ 

Tobacco Products Directive 

Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco 
Products1 ที่ออกตาม Framework Convention on 

Tobacco Control (FCTC)2 ขององค์การอนามัยโลก 
(WHO) เป็นเครื่องมือสากลที่นานาประเทศใช้ใน 
การปราบปรามการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย 
โดยสหภาพยุโรปให้สัตยาบันในปี 2559 กลไกส าคัญ
ประการหนึ่งในการปราบปรามผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ 
ผิดกฎหมายตาม Protocol ดังกล่าว คือ การจัดตั้ง
ระบบติดตามสินค้าที่เป็นอิสระจากผู้ประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมยาสูบ ในการนี้ Tobacco Products 

Directive (TPD) อา ศั ยหลั ก เ กณ ฑ์ดั ง ก ล่ า ว ใ น 
การจัดตั้งระบบติดตามสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุม
ของภาครัฐ 

 โครงสร้างของระบบการติดตามสินค้าของ TPD 
ประกอบด้วยหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับบุคคล
หลายฝ่าย ได้แก่ ผู้ดูแลคลังข้อมูลล าดับที่ 1 (primary 
repository) ผู้ดูแลคลังข้อมูลล าดับที่ 2 (secondary 
repository) และผู้ออกรหัสในแต่ละประเทศสมาชิก 
(national ID issuer)  

                                                           
1 ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน 
(https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&
mtdsg_no=IX-4-a&chapter=9&clang=_en) 

ในล าดับแรก ผู้ผลิตและผู้น าเข้าต้องท าสัญญากับ 
ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นอิสระเพ่ือมอบหมายให้
เป็นผู้ดูแลคลังข้อมูลล าดับที่ 1  โดยต้องยื่นร่างสัญญา
แ ล ะ ข้ อ มู ล ข อ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ใ ห้
คณะกรรมาธิ การยุ โรป (European Commission)
พิจารณาเห็นชอบเป็น approved provider หรือปฏิเสธ
ตามผลการประเมิน เช่น ค ารับรองความเชี่ยวชาญ 
ทางเทคนิคและด้านการปฏิบัติงาน ค ารับรองความเป็น
อิสระทางกฎหมายและทางการเงิน และตารางแสดง 
ความสอดคล้องระหว่างข้อสัญญาและข้อก าหนดใน 

Delegated Regulation (EU) 2018/573 โดยผู้ ดูแล

2 ประเทศไทยให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 
(https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&
mtdsg_no=IX-4&chapter=9&clang=_en) 

Credit: Hexnode 
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คลังข้อมูลล าดับที่ 1 นั้น มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมด
เกี่ยวกับสินค้าของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า  

หลังจากนั้น ผู้ดูแลคลังข้อมูลล าดับที่ 2 จะท าหน้าที่
เป็นผู้จัดเก็บส าเนาข้อมูลทั้ งหมดที่จัดส่งในระบบ  
โดยคณะกรรมาธิการยุ โรปเป็นผู้ แต่ งตั้ ง  ผู้ ดู แล
คลังข้อมูลล าดับที่  2 ด้วยการคัดเลือกจากผู้ดูแล
คลั งข้อมูลล าดับที่  1  ที่ เป็น  approved provider  
ในการนี้  คณะกรรมาธิการยุโรปได้แต่งตั้ง Dentsu 

Aegis Network Switzerland AG เป็นผู้ดูแลคลังข้อมูล

ล าดับที่ 2 ซึ่งมีหน้าที่จัดท ารายละเอียดทางเทคนิค
ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง ผู้ดูแลคลังข้อมูล
ล าดับที่ 2 และผู้ประกอบการผ่านอุปกรณ์เชื่อมโยง
เครื อข่ า ยคอม พิ ว เตอร์  (router) รวมทั้ ง จั ดท า  
“พจนานุกรมข้อมูล” (data dictionary) ที่แจกแจง
ประ เภทข้ อมู ล และค า อธิ บายตาม  Annex II to 
Implementing Regulation (EU) 2018/5743 

ประการสุดท้าย ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีหน้าที่
แต่ งตั้ งผู้ ออกรหั สซึ่ งอาจ เป็ นหน่ วยงานรั ฐหรื อ 
บุคคลที่สามที่เป็นอิสระ เพ่ือออกฉลากระบุตัวสินค้า 
เป็นการเฉพาะ (unique identifier) และลงทะเบียน

                                                           
3 กฎหมายก าหนดให้ใช้มาตรฐานสากล (international open 
standard) ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพ่ือให้ระบบปฏิบัติการ

ผู้ประกอบการ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ 
(facilities) และเครื่ องจั กร ในระบบ โดย unique 
identifier เป็นฉลากที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่สินค้ามี
การเคลื่อนย้ายจากโรงงานของผู้ผลิตจนถึงผู้จัดจ าหน่าย 
(ก่อนถึงผู้ค้าปลีกรายแรก) เช่น วันที่และสถานที่ผลิต 
เครื่องจักรที่ ใช้ผลิต เวลาที่ผลิต ค าอธิบายสินค้า 
จุดหมายปลายทางส าหรับการค้าปลีก เส้นทางการขนส่ง 
อัตลักษณ์ของผู้ซื้อจากโรงงาน เป็นต้น โดยข้อมูลจะถูก
เข้ารหัสในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Data Matrix, QR code, 
DotCode หรือ Code 128 เป็นต้น ที่เชื่อมโยงเข้ากับ
ระบบจัดเก็บข้อมูลของ repository ที่เฉพาะเจ้าหน้าที่
รัฐเท่านั้นสามารถเข้าถึงได้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายของสินค้าและระบุได้ว่า สินค้า 
ถูกเบี่ยงเบนเข้าสู่ตลาดผิดกฎหมาย ณ จุดใด 

โดยหลักแล้ว ข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบติดตามมี 
ผลบั ง คั บ ใ ช้ กั บบุ ห รี่ แ ล ะบุ ห รี่ ม วน เ อ งตั้ ง แ ต่ 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป รวมทั้งบุหรี่ที่
ผลิตนอกสหภาพยุโรปแต่น าเข้ามาจ าหน่ายใน
สหภาพยุโรปด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาจยังมี
สินค้าที่ผลิตก่อนวันที่ดังกล่าวและอาจวางจ าหน่าย
ในตลาดอยู่แล้วก่อนหน้าโดยไม่ได้ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ TPD จึงอนุญาตให้
ผู้ผลิตและผู้น าเข้าจ าหน่ายสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าให้
หมดสิ้นได้อย่างถูกกฎหมายภายในระยะเวลาที่

ร่วมกันได้ (interoperability) และเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาระบบใน
อนาคต 
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ก าหนด กล่าวคือ บุหรี่และบุหรี่มวนเองที่ผลิตใน
สหภาพยุโรปหรือน าเข้ามาในสหภาพยุโรปก่อนหน้า
วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 สามารถเคลื่อนย้ายและ
วางจ าหน่ายในตลาดเป็นระยะเวลา 1 ปี จนถึงวันที่ 
19 พฤษภาคม 2563 และต้องน าออกให้หมดสิ้น
ในทันทีหลั งจากสิ้ นสุดระยะเวลา เปลี่ ยนผ่ าน  

ดังนั้น ภายในระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจนถึงวันที่   
19 พฤษภาคม 2563 จะมีทั้งสินค้าที่ด าเนินการ 
ตาม TPD กล่าวคือ มีทั้ง unique identifier และ 
security features และสินค้าที่ไม่มีฉลากดังกล่าว
อยู่ปะปนกันในตลาด 

 

อ้างอิง 

Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the approximation of 
the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the 
manufacture, presentation and sale of tobacco and related products and repealing Directive 
2001/37/EC. 

European Commission. Systems for tobacco traceability and security features. 
https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en. Accessed 24 May 2019. 

European Commission. Tobacco traceability and security features: Questions and Answers 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/tt_pressmemo_qa_en.pdf. Accessed 24 May 
2019. Pp.1-3. 

 

Credit: foxbyrd 
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ศลุกากรฝรัง่เศสกบัแนวปฏิบติัในการบงัคบัใช ้

บทบญัญติัว่าดว้ยการออก unique identifier 

การบังคับใช้ระบบติดตามสินค้าใน TPD นั้นเกี่ยวข้อง
กับสองหน่วยงานหลัก คือ 1) หน่วยงานที่จัดท า
ระบบติดตามสินค้า และ 2) หน่วยงานที่ผลิตและ 
ออก  unique identifier (ID issuer) โ ด ย  TPD 
มาตรา 24 ให้ดุลยพินิจแก่ประเทศสมาชิกใน 
การมอบหมายให้หน่วยงานท าหน้าที่จัดตั้งระบบ และ 
Commission Implementing Regulation (EU) 
2018/574  มาตรา 3 ก าหนดให้สมาชิกแต่ละ
ประเทศสามารถแต่งตั้ง ID issuer ได้เพียงรายเดียว 

ในกรณีประเทศฝรั่งเศส ศุลกากรฝรั่งเศส (La direction 
générale des douanes et droits indirects) ได้ รั บ
มอบหมายให้ท าหน้าที่จัดท าระบบติดตามสินค้า และใน
การนี้  โรงพิมพ์แห่ งชาติ  ( l’Imprimerie nationale) 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ID issuer ในฐานะหน่วยงานที่สามท่ี
เป็นอิสระจากอุตสาหกรรมยาสูบตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด โดยเป็น ID issuer รายเดียวนี้ที่สามารถออก 
unique identifier ให้แก่ผู้ เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ยาสูบ นอกจากนี้ โรงพิมพ์แห่งชาติยังมีความเชี่ยวชาญ
พิเศษในเทคนิคการพิมพ์ที่ มี ความปลอดภั ยและ 
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก   

ในการนี้ โรงพิมพ์แห่งชาติจะออก unique identifier 
เพ่ือน าไปติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าซึ่งจะช่วยให้
เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางการเคลื่อนย้ายสินค้า
ได้ตั้งแต่โรงงานไปจนถึงผู้จัดจ าหน่าย (จุดก่อนที่สินค้า
จะไปถึงผู้ค้าปลีกรายแรก)  โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บ 
ในคลังข้อมูลของผู้ดูแลคลังข้อมูลล าดับที่  1 และ 
ล าดับที่ 2  ซึ่งมีเฉพาะเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้  ระบบติดตาม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในห่วงโซ่อุปทานสามารถสรุปได้ตาม
แผนผัง ดังนี้ 
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ระบบติดตามผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีความเป็นอิสระจากผู้ประกอบการนี้มีบทบาทส าคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามการลักลอบค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยอาศัยการติดตามการเคลื่อนย้าย
ของสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ นอกจากระบบติดตามสินค้านี้ TPD ยังสร้างกลไกอีกกลไกหนึ่งเพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภคจากสินค้าปลอมแปลงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปราบปรามผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย 
คือ การติดฉลากหรือท าเครื่องหมายเพื่อพิสูจน์ตัวตนของสินค้าดังจะกล่าวในบทความต่อไป 

 

อ้างอิง 
1. Commission Implementing Regulation (EU) 2018/574 of 15 December 2017 on technical standards for the 

establishment and operation of a traceability system for tobacco products 
2. Direction générale des douanes et droits indirects. Dispositif de traçabilité pour les produits du tabac. 

http://www.douane.gouv.fr/articles/a16193-dispositif-de-tracabilite-pour-les-produits-du-tabac. 
Accessed 24 May 2019. 
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Security Features ใน TPD:  

มาตรการเพ่ือพิสจูนต์วัตนของผลิตภณัฑย์าสบู 

นอกเหนื อจากมาตรการติ ดตามสิ นค้ าที่  TPD  
มาตรา 15 ก าหนดให้ต้องติด  unique identifier  
บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ยาสูบแล้ว มาตรา 16(1) 
ก าหนดให้บรรจุ ภัณฑ์ของสิ นค้ าที่ วางขายใน 
สหภาพยุโรปต้องติดฉลากหรือเครื่องหมายพิสูจน์
ตัวตนของสินค้าเพื่อป้องกันการปลอมแปลงสินค้าด้วย 
(tamper-proof) โดยฉลากหรือเครื่องหมายดังกล่าว
ต้องประกอบด้วยส่วนที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและที่
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มีลักษณะที่ ไม่สามารถ 
หลุดลอกหรือลบออกไปได้ และต้องไม่ถูกซ่อนหรือ 
บดบังไม่ว่าสิ่งใด ๆ เช่น แสตมป์อากร ป้ายราคา หรือ
องค์ประกอบอ่ืนใด ๆ ที่กฎหมายก าหนด และเพื่อให้
การบั งคั บ ใช้ เ ป็ น ไป ในทิ ศทาง เดี ยวกั น  TPD  
มาตรา 16(2) ก าหนดให้คณะกรรมาธิการยุโรปออก
กฎหมายล าดับรอง (implementing act) เพื่อก าหนด
มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับฉลากหรือเครื่องหมายเพื่อ
ระบุลักษณะเฉพาะของสินค้าดังกล่าว 

ในการนี้  คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกกฎหมาย 
ล าดับรอง (Implementing Act) เมื่อเดือนธันวาคม 

                                                           
1 Commission Implementing Decision (EU) 2018/576 of 15 
December 2017 on technical standards for security features 
applied to tobacco products 

25601 โดยมาตรา 3(1) ก าหนดให้ security features 
ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่แสดงว่าเป็นของแท้ 
(authentication) อย่างน้อย 5 ส่วน จากองค์ประกอบ
ทั้ง 3 ประเภท ดังต่อไปนี้  

1. องค์ประกอบที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
(overt) อย่างน้อย 1 ส่วน 

2. องค์ประกอบที่อ าพรางสายตาบางส่วน 
(semi-overt) อย่างน้อย 1 ส่วน และ  

3. องค์ประกอบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า 
(covert) อย่างน้อย 1 ส่วน 

โดยประเทศสมาชิกมีดุลยพินิจในการเลือก
องค์ประกอบแต่ละประเภทข้างต้นผสมกันให้ได ้
อย่างน้อย 5 ส่วน ทั้งนี้ องค์ประกอบแต่ละประเภทมี
ข้อก าหนดทางเทคนิค2 ดังนี้ 

1. องค์ประกอบทีม่องเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
 1.1 Guilloche คื อ  ล ว ด ล า ย ที่
ประกอบด้ วยลายเส้นอย่ างน้อย 
2 เส้นที่ประสานสอดกันและพิมพ์ด้วย

2 Annex: TYPES OF AUTHENTICATION ELEMENTS / 
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2018/576 of 15 
December 2017 on technical standards for security features 
applied to tobacco products 

Credit: Pinterest 
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สีหลายสีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (multiple non-
standard colours)  
1.2 Rainbow printing คือ การพิมพ์ด้วยสีตั้งแต่ 2 สี
ขึ้นไปโดยสีเหล่านี้มาบรรจบรวมกันเป็นสีใหม่อย่าง
แนบเนียน  
1.3 Latent image คือ ลวดลายเส้นที่ พิมพ์ด้วย 
การพิมพ์แกะลาย (intaglio) ที่เผยให้เห็นรูปภาพที่ไม่
เ หมื อน เดิ ม เ มื่ อ เ อี ย ง วั ตถุ ที่ ร อ ง รั บ รู ป พิ ม พ์นั้ น  
โดยการพิมพ์วิ ธี นี้ อาจใช้หมึก เปลี่ ยนสี  (colour-
changing ink) ก็ได้  

1.4 Colour-changing ink คือ หมึกที่เปลี่ยนสีเมื่อ
เปลี่ยนมุมมอง 
 1.5 Tactile patterns คือ การพิมพ์แกะลายที่ท าให้
เกิดภาพนูนที่สัมผัสได้ด้วยการแตะ
สัมผัสและพิสูจน์ให้เห็นได้ภายใต้
แสงที่ส่องจากด้านข้างในมุมต่ า  
(oblique light) โดยอาจน ามาใช้
ร่วมกับ latent image ก็ได้ 

1.6 Hologram คือ การพิมพ์ที่แสดง
ให้เห็นภาพสามมิติในเฉดสีต่าง ๆ เมื่อ
เปลี่ยนมุมมอง  

 

2. องค์ประกอบที่อ าพรางสายตาบางส่วน   
2.1 Laser images คือ รูปภาพที่สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่าเมื่อน ามาส่องภายใต้แสงที่มีความยาวคลื่น
ที่ตรงกัน เช่น การส่องด้วย laser pointer 
2.2 Polarised image คือ รูปภาพที่สามารถมองเห็น
ได้ด้วยตาเปล่าเมื่อวางแผ่นกรองโพลาไรซ์เหนือภาพนั้น 
 2.3 UV dull paper คือ กระดาษที่ไม่สะท้อนแสงยูวี 
เหมาะส าหรับการพิมพ์ด้วยหมึกยูวีที่จะปรากฏให้เห็น
เมื่อน ามาส่องภายใต้หลอดไฟยูวี 
2.4 Security fibres ชนิดอ าพราง
บางส่วน คือ เส้นใยฟลูออเรสเซนต์
ที่มองเห็นได้เมื่อน ามารวมเข้าเป็น
ส่ วนหนึ่ งของลวดลายที่ ไม่ เป็น
ระเบียบทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจประกอบด้วย
สีและรูปร่างต่าง ๆ โดยเปลี่ยนสีเมื่อส่องภายใต้แสงยูวี 
2.5 Microprint คือ การพิมพ์ด้วย
ตัวอักษรขนาดเล็กมากซึ่ งต้องใช้ 
แว่นขยายจึงจะสามารถอ่านได้ด้วย
ตาเปล่า  
2.6 Thermochromic ink คือ หมึกที่มีความไวต่อ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยหมึกจะเปลี่ยนสีหรือ
หายไปเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 
2 .7  Reactive inks ชนิดอ าพรางบางส่ วน  คื อ  
หมึกไร้สีหรือโปร่งใสที่จะปรากฏให้เห็นเมื่อท าปฏิกิริยา
กับสารละลายบางอย่างในปากกาหรือมาร์เกอร์ 

 

Credit: Indigo Image 

Credit: bf.kz 

Credit: ResearchGate 

Credit: Alibaba 

Credit: Academic Dictionaries and 

Encyclopedias 

Credit: Document Security Paper 
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3. องค์ประกอบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า  
3.1 DNA taggants คือ การท าเครื่ องหมายทาง 
นิติวิทยาศาสตร์ที่ ใช้หลักคณิตศาสตร์ เชิงการจัด 
(combinatorial mathematics) ในการก าหนดล าดับ
รหัสพันธุกรรม (nucleotide sequences) 
3.2 Molecular taggants คือ การท าเครื่องหมาย
ทางเคมีที่มีการเข้ารหัสเฉพาะตัวและน ามาประกอบ
เป็นส่วนหนึ่งของวัสดุที่ติดฉลากเพ่ือให้สามารถระบุ
อัตราส่วนของส่วนผสมในวัสดุนั้น 
3.3 Security fibres ชนิดมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า  
คือ เส้นใยฟลูออเรสเซนต์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าที่
น ามาจัดวางแบบสุ่มบนกระดาษเฉพาะ โดยเส้นใย
ดังกล่าวไม่สามารถแสกนหรือท าส าเนาได้ แต่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเมื่อน ามาส่องภายใต้หลอดไฟยูวี
ชนิดพิเศษ 
3.4 Magnetic elements คื อ ลวดลายที่ ท าด้ วย
แม่เหล็กที่น ามาจัดเรียงเป็นเครื่องหมายหรือเครื่องหมาย

ที่เรียงต่อกันซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากระยะไกลด้วย
เครื่องมือพิเศษ 
3.5 Anti-Stokes ink คือ หมึกที่ไม่สามารถมองเห็น
ด้วยตาเปล่าโดยจะปรากฏให้เห็นเมื่อน ามาส่องด้วย 
Video Spectral Comparator (VSC)  
3.6 Reactive inks ชนิดมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า คือ 
หมึกไร้สีหรือโปร่งใสที่มองเห็นได้เมื่อท าปฏิริยากับ
สารละลายเฉพาะที่ต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

การบังคับใช้บทบัญญัติที่เกี่ยวกับ security features 
นี้ ประเทศสมาชิกมีดุลยพินิจในการเลือกองค์ประกอบ
แต่ละประเภทผสมกันให้ได้อย่างน้อย 5 ส่วน สามารถ
ก าหนดต าแหน่งและวิธีการติดฉลากหรือท าสัญลักษณ์
เหล่านี้ได้ ดังจะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาของศุลกากร
ฝรั่งเศสในบทความต่อไป 

 
 
อ้างอิง 
Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the approximation of 

the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the 
manufacture, presentation and sale of tobacco and related products and repealing Directive 
2001/37/EC. 

Commission Implementing Decision (EU) 2018/576 of 15 December 2017 on technical standards for security 
features applied to tobacco products. 
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มาตรฐานทางเทคนิคของ

ศลุกากรฝรัง่เศสส าหรบั 

ฉลากพิสจูนต์วัตนของ

ผลิตภณัฑย์าสบู 

ตาม Commission Implementing Decision (EU) 
2018/576 1 ประเทศสมาชิกสามารถก าหนด
องค์ประกอบของฉลากพิสูจน์ตัวตน (security 
feature) ของผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ว่า องค์ประกอบ
ชนิดที่ เห็นได้ด้วยตาเปล่า ชนิดอ าพรางสายตา
บางส่วน และชนิดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ต้องมี
อัตราส่วนเป็นเท่าไร2 และจะให้ติดฉลากหรือท า
เครื่องหมายด้วยการติด การพิมพ์ หรือทั้งติดและ
พิมพ์บนต าแหน่งใดบรรจุภัณฑ์3 กล่าวคือ กฎหมาย
ให้ประเทศสมาชิกมีดุลยพินิจ ในการบั งคับใช้
มาตรฐานทางเทคนิคที่ก าหนด 

ในประเทศฝรั่งเศส ศุลกากรฝรั่งเศสก าหนดมาตรฐาน
ของฉลากหรือเครื่องหมายให้ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ขั้นต่ า 5 ส่วน ตามท่ี TPD ก าหนด โดยศุลกากรฝรั่งเศส
ก าหนดอัตราส่วนขององค์ประกอบทางเทคนิคใน 
แต่ละส่วน ดังนี้ 

                                                           
1 ชื่ออย่างเป็นทางการ คือ Commission Implementing Decision 
(EU) 2018/576 of 15 December 2017 on technical standards 
for security features applied to tobacco products 
2 มาตรา 3(3) 
3 มาตรา 5(1) 

 1. ส่วนแรกเป็นประเภทที่สามารถมองเห็นได้
ด้ วยตาเปล่ า  (overt) ได้แก่  การพิมพ์ด้วยหมึกที่
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่ เปลี่ยนสีไปตาม
มุมมองหรือแสงที่เปลี่ยนไป 
 2. สามส่วนต่อมาเป็นประเภทที่อ าพราง
สายตาบางส่วน (semi-overt) ได้แก่ กระดาษที่ ไม่
สะท้อนแสงยูวี (UV dull paper)4 ที่พิมพ์ด้วยหมึกยูวี 
และการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยี Microprint5 

4 เป็นกระดาษพิเศษที่ใช้รองรับการพิมพ์ด้วหมึกยูวีที่จะปรากฏขึ้นเมื่อ
น ามาส่องภายใต้หลอดไฟยูวี 
5 เป็นการพิมพ์ตัวอักษรขนาดเล็กมากซึ่งต้องใช้แว่นขยายจึงจะสามารถ
อ่านได้ด้วยตาเปล่า 

Credit: Douane Francaise 
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 3. อีกหนึ่งส่วนที่เหลือเป็นประเภทที่มองไม่
เห็นด้วยตาเปล่า ได้แก่ molecular taggants6 
ทั้งนี้ องค์ประกอบอย่างน้อย 1 ส่วน ต้องมาจากบุคคล
ที่สามที่เป็นอิสระจากอุตสาหกรรมยาสูบ7 

ส าหรับมาตรฐานของขนาดและต าแหน่งที่ติดบนบรรจุ
ภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดต่าง ๆ นั้น ศุลกากร
ฝรั่งเศสก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. ซองบุหรี่ขนาดมาตรฐาน (เช่น King Size, 
100’s) อาจใช้ฉลากได้ 2 ขนาด ได้แก่ 16x32 มม. หรือ  
20x44 มม. โดยต้องติดฉลากที่ด้านข้างของซอง 

2. ซองบุหรี่ที่ท าจากวัสดุชนิดบาง อาจใช้ฉลาก
ได้ 2 ขนาด ได้แก่ 16x32 มม. หรือ 20x44 มม. เช่นกัน 
แต่ต้องติดฉลากท่ีด้านบนของซอง 

3. ซองบุหรี่ของบุหรี่ชนิด “slim” ต้องใช้ฉลาก
ขนาดเดียว คือ 16x32 มม. โดยต้องติดฉลากที่ด้านข้าง
ของซอง 

                                                           
6 เป็นสารเคมีที่มีการเข้ารหัสเฉพาะตัวและน ามาประกอบเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัสดุที่ติดฉลากเพ่ือให้สามารถระบุอัตราส่วนผสมของส่วนประกอบ
ในวัสดุนั้น 
7 มาตรา 3(2) 
  ส่วนความเป็นอิสระและคุณสมบัติของบุคคลที่สามเป็นไปตาม 
มาตรา 8 คือ  
  1. เป็นอิสระจากอุตสาหกรรมยาสูบทั้งในแง่กฎหมาย องค์กร และ
การตัดสินใจ โดยต้องไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อมของอุตสาหกรรมยาสูบ แม้จะเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยก็ตาม 
  2. เป็นอิสระจากอุตสาหกรรมยาสูบในทางการเงิน กล่าวคือ  
มีผลประกอบการประจ าปีทั่วโลกน้อยกว่าร้อยละ 10 (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีทางอ้อมอื่น ๆ) ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือ

4. ส าหรับซองบุหรี่ของบุหรี่ชนิด “super 
slim” อาจใช้ฉลากได้ 2 ขนาด ได้แก่ 10x32 มม. หรือ  
12x32 มม. โดยต้องติดฉลากที่ด้านข้างของซอง 

5. ส าหรับซองบุหรี่ ของบุหรี่ ชนิ ด  “shell 
pack” อาจใช้ฉลากได้ 2 ขนาด ได้แก่ 16x32 มม. หรือ  
20x44 มม. โดยสามารถเลือกต าแหน่งติดฉลากได้อย่าง
เสรี แต่ต้องอยู่ในระดับเดียวกับจุดเปิดซองเพ่ือให้ฉลาก
ท าหน้าที่เป็นตราผนึก 

6. ส าหรับบรรจุภัณฑ์ของบุหรี่มวนเอง อาจใช้
ฉลากได้ 2 ขนาด ได้แก่ 16x32 มม. หรือ  20x44 มม. 
โดยสามารถเลือกต าแหน่งติดฉลากได้อย่างเสรี แต่ต้อง
อยู่ในระดับเดียวกับจุดเปิดซองเพ่ือให้ฉลากท าหน้าที่
เป็นตราผนึก 

การติดฉลากหรือท าเครื่องหมายพิสูจน์ตัวตนนี้ อาจติด
หรือท าเครื่องหมายบนฝาลังบรรจุสินค้า ติดโดยตรงบน
ซองหรือกล่องบรรจุสินค้าแต่ละหน่วย ติดใต้วัสดุห่อหุ้ม

บริการให้แก่อุตสาหกรรมยาสูบในช่วง 2 ปีปฏิทินที่ผ่านมา และต้องมี
ผลประกอบการประจ าปีทั่วโลกในปีถัดไปไม่เกินร้อยละ 20 ที่เกิดจาก
การขายสินค้าหรือบริการให้แก่อุตสาหกรรมยาสูบ 
  3. บุคคลที่ท าหน้าที่บริหารจัดการองค์กรไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกบั
อุตสาหกรรมยาสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
     3.1 ไม่เคยมีส่วนร่วมในโครงสร้างองค์กรของอุตสาหกรรมยาสูบ
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  
     3.2 กระท าการใด ๆ ที่ไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินหรือไม่ใช่ทาง
การเงินที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมยาสูบ เช่น การเป็นผู้ถือหุ้น  
การเข้าร่วมโครงการเงินส ารองเลี้ยงชพีส่วนตัวไม่ว่าโดยคู่สมรส คู่ชีวิต 
หรือญาติที่สืบสายโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา 
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ที่ท าด้วยเซลโลเฟน (cellophane) หรือติดบนวัสดุ
บรรจุหีบห่อของบุหรี่มวนเองเพ่ือท าหน้าที่เป็นตราผนึก 
ทั้งนี้  วิธีการติดฉลากหรือท าเครื่องหมายขึ้นอยู่กับ 
ดุลยพินิจของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า เช่น อาจใช้กาวหรือใช้
สติ๊กเกอร์ก็ได้ ตราบใดที่ฉลากหรือเครื่องหมายนั้นไม่
หลุดลอกหรือจางหายไป และไม่ว่าในกรณีใด ๆ การติด
ฉลากหรือท าเครื่องหมายเพ่ือระบุลักษณะเฉพาะ 

ของสินค้าต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานบรรจุภัณฑ์  
ฉลากเตือนภัยต่อสุขภาพ หรือข้อมูลเกี่ยวกับภาษี 

มาตรการพิสูจน์ตัวตนผลิตภัณฑ์ยาสูบนี้ เมื่อน ามาใช้
ร่วมกับมาตรการติดตามสินค้าดังที่ได้กล่าวไว้ก่อน
หน้า จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายในสหภาพยุโรป

 
อ้างอิง 
Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the approximation of 

the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the 
manufacture, presentation and sale of tobacco and related products and repealing Directive 
2001/37/EC. 

Commission Implementing Decision (EU) 2018/576 of 15 December 2017 on technical standards for security 
features applied to tobacco products. Direction générale des douanes et droits indirects.  Dispositif de 
sécurité pour les produits du tabac. http://www.douane.gouv.fr/articles/a14969-dispositif-de-securite-
pour-les-produits-du-tabac-. Accessed 24 May 2019. 

 

Credit: rltt.com.lb 
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ศุลกากรฝรั่งเศสเชื่อมโยง Single Window  
เข้ากับระบบใบอนุญาตน าเข้าผักและผลไม้ทีอ่ยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางการค้า 

 โครงการ Single Window ของฝรั่งเศส หรือ GUN (guichet unique national du dédouanement) 
ได้พัฒนาไปอีกขั้นด้วยการผนวกเข้ากับระบบใบรับรอง (certificats de conformité) และใบอนุญาตส่งออก/
น าเข้า (bulletins d'admission) ผักและผลไม้อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยกรมการแข่งขันทางการค้า การบริโภค 
และการปราบปรามการกระท าผิดทางการค้า (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation 

et de la Répression des fraudes) ซึ่งผู้ประกอบการสามารเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
โดยการเชื่อมโยงระบบดังกล่าวจะช่วยอ านวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับผักและผลไม้ที่อยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์ทางการค้าด้วยการตรวจสอบเอกสารทางศุลกากรที่แนบมากับใบรับรองหรือใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องยื่นใบรับรองหรือใบอนุญาตนี้ในรูปแบบกระดาษอีกต่อไปยกเว้นในบางกรณี
เท่านั้น 

อ้างอิง 
Direction générale des douanes et droits indirects. GUN : Généralisation de la liaison DELTA - SORAF&L 

(exportations et importations de fruits et légumes soumis à normes de commercialisation). 
http://www.douane.gouv.fr/articles/a16238-gun-generalisation-de-la-liaison-delta-soraf-l-exportations-
et-importations-de-fruits-et-legumes-soumis-a-normes-de-commercialisation-. Accessed 3 May 2019. 

 

Credit: wallpapersafari 
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จีนและญี่ปุ่นเตรียมบังคับใช้ 
ความตกลงยอมรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO ของแตล่ะฝา่ย 

 หลังจากที่จีนและญี่ปุ่นลงนามความตกลงยอมรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO ของแต่ละฝ่าย 
(MRA) เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ความตกลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562  
เป็นต้นไป เพ่ืออ านวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับสถานะดังกล่าวในจีนหรือ
ญี่ปุ่น  
 ณ ปัจจุบัน จีนได้ลงนาม MRA กับ 36 ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจ เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ 
นิวซีแลนด์ และสหภาพยุโรป เป็นต้น 
 AEO หรือ Authorized Economic Operator เป็นโครงการริเริ่มขององค์การศุลกากรโลก (WCO) ใน 
SAFE Framework of Standards ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับ
ผู้ประกอบการที่มีประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 อ่านเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ SAFE และ AEO ได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 
2561 http://brussels.customs.go.th/data_files/fae3c29bbfd2af9c27798a83fca3bcb3.pdf  
 
อ้างอิง 
XINHUANET. China, Japan to implement AEO customs agreement in June. 

http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/25/c_138008992.htm. Accessed 3 May 2019. 

Credit: Japan Info 
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EU จัดตั้ง Joint Research Centre เพื่อสนบัสนุนภารกิจของศุลกากร 
ในการปราบปรามยาเสพติดชนิดใหม ่

สารออกฤทธิ์ทางประสาทชนิดใหม่ (new psychoactive substances หรือ NPS) เป็นสารที่สังเคราะห์
ขึ้นมาเพ่ือให้เกิดผลคล้ายคลึงกับยาเสพติด เช่น กัญชา โคเคน เฮโรอีน เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
อย่างยิ่งส าหรับผู้เสพ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการคิดค้น NPS ชนิดใหม่อย่างต่อเนื่อง NPS บางชนิดจึงยังไม่
จัดเป็นสินค้าผิดกฎหมายซึ่งมักเรียกกันว่า legal high และสามารถหาซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ตในราคาถูก ด้วยเหตุนี้ 
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้จัดตั้ง Joint Research Centre (JRC) ซึ่งตั้งอยู่  ณ เมือง Ispra ประเทศอิตาลี  
เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล NPS ให้ประเทศสมาชิกใช้อ้างอิงในการปราบปรามยาเสพติดชนิดใหม่ที่แพร่ระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง 

ในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ศุลกากรและต ารวจต่างเผชิญหน้ากับสารเคมีใหม่ ๆ จ านวนมากที่ไม่ใช่ยาเสพติด
ดั้งเดิมที่เป็นที่รู้จักกันดี ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อาศัยฐานข้อมูลในระบบเพ่ือระบุประเภทสินค้า แต่ส าหรับสารเสพติด
ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่นั้น เจ้าหน้าที่ประสบความยากล าบากในการปฏิบัติงานเนื่องจากฐานข้อมูลไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
สารเหล่านี้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์ส่วนประกอบ  
ทางเคมีซึ่งได้ขึ้นทะเบียนสารเคมสีังเคราะห์เหล่านี้แล้วกว่า 750 ชนิด ในฐานข้อมูล 

เมื่อศุลกากรพบสารที่ต้องสงสัย ศุลกากรจะส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการที่ JRC ซึ่งใช้เทคโนโลยี mass 
spectrometer ร่วมกับ nuclear magnetic resonance ในการวิเคราะห์โครงสร้างของสารดังกล่าวซึ่งใช้เวลา
ราว 2-3 วัน กอ่นจะส่งผลการวิเคราะห์ไปที่เครือข่ายศุลกากรเพ่ือให้ประเทศสมาชิกต่าง ๆ น าไปด าเนินการต่อไป 

 อย่างไรก็ตาม แม้ศุลกากรจะตัดสินใจประกาศให้สารเคมีชนิดนั้นเป็นสินค้าต้องห้ามก็ตาม แต่ผู้ผลิต
สามารถผลิตสารใหม่โดยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารเดิมได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบสาร
ใหม่อย่างน้อย 2 ชนิด ในเวลา 1 สัปดาห์ จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถให้ตรวจพบสารใหม่ ๆ 
เหล่านี้ได้ด้วยความรวดเร็วเช่นกัน ในขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์ของ JRC ก าลังพัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการตรวจหาสารเคมีต้องสงสัยชนิดใหม่  

อ้างอิง 
Euronews. EU scientists fight against growing drug market with 'encyclopedia' of legal highs. 

https://www.euronews.com/2019/05/06/eu-scientists-fight-against-growing-drug-market-with-
encyclopedia-of-legal-highs. Accessed 13 May 2019. 
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WCO เร่ิมกระบวนการปฏิรูประบบ HS ในบริบทศตวรรษที่ 21 

ณ ที่ประชุม WCO Global Conference on the future of the Harmonized System 

 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 องค์การศุลกากรโลก (WCO) จัดประชุม Global Conference on 
the future of the Harmonized System (HS) ซึ่ ง มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม กว่ า  3 00  ร า ย  จ ากทั้ ง ส ม าชิ ก  WCO  
องค์การระหว่างประเทศ สมาคมอุตสาหกรรมและการค้า ผู้ประกอบการน าเข้า/ส่งออก และภาคการศึกษา  
เพ่ือระดมสมองหาแนวทางปฏิรูป HS เชิงยุทธศาสตร์แบบองค์รวมให้เข้ากับบริบทในศตวรรษที่ 21 ที่เทคโนโลยี
และรูปแบบการค้าเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
 HS เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดชนิดหนึ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน
และการจัดเก็บสถิติในฐานะภาษาสากลในแวดวงการค้าโลก ในการนี้ เพ่ือให้ HS ยังคงเป็นเครื่องมือที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการและข้อท้าทายในปัจจุบัน ที่ประชุมฯ เห็นควรให้ด าเนินการทบทวน HS โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. คณะกรรมาธิการด้านนโยบาย (Policy Commission) ควรสนับสนุนการด าเนินโครงการเพ่ือส ารวจ
ความเป็นไปได้ในการแก้ไข HS ในส่วนต่าง ๆ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

   1.1 รับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง 
   1.2 รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับประเด็นในปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้งาน HS 
   1.3 ศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้ (feasibility study) เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์

จากข้อเสนอในที่ประชุมและความคิดเห็นที่ได้รับหลังจากการประชุม 
   1.4 ยื่นข้อเสนอที่เป็นไปได้ที่ได้ต่อคณะกรรมาธการด้านนโยบาย ทั้งการแก้ไขตัวบทและกลไก  

การทบทวนที่เหมาะสม 
2. ในการยื่นข้อเสนอเพ่ือแก้ไขระบบ HS นี้ ที่ประชุมฯ เน้นความส าคัญในการสร้างความโปร่งใสและ

ความมีส่วนร่วม รวมทั้งความมีประสิทธิภาพและการแก้ไข HS ให้เสร็จทันท่วงที 
คณะกรรมาธิการด้านนโยบายจะจัดประชุมในเดือนมิถุนายน 2562 เพ่ือพิจารณาผลการประชุมและ  

การด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 

อ้างอิง  
WCO. Highlights of the WCO Global Conference on the future of the Harmonized System. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/may/highlights-of-the-wco-global-conference-on-
the-future-of-the-harmonized-system.aspx. Accessed 15 May 2019. 
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หมู่เกาะคุกและตูวาลเูข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกียวโตฯ ล าดับที่ 117 และ 118 

 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เนื่องในโอกาสการประชุม Oceania customs Organisation (OCO)  
ครั้งที่ 21 ณ เมืองไซปัน หมูเกาะนอรเทิรนมาเรียนา (ดินแดนของสหรัฐอเมริกา) ผู้แทนจากหมู่เกาะคุก (ดินแดน
ปกครองตนเองของนิวซีแลนด์) และตูวาลู ยื่นภาคยานุวัติสารต่อ Mr. Ricardo Treviño Chapa (รองเลขาธิการ
องค์การศุลกากรโลก) เพ่ือเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับปรับปรุง) ล าดับที่ 117 และ 118 ตามล าดับ 

“International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs 
Procedure” หรือ “อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการพิธีการศุลกากรให้ง่ายและสอดคล้องกัน” หรือที่รู้จักกัน
ในนาม “อนุสัญญาเกียวโต” มีผลบังคับใช้เมื่อปี 2517 ก่อนจะผ่านการปรับปรุงแก้ไขต่อมาในปี 2542 และมีผลใช้
บังคับในปี 2549 ในนาม “อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง)” หรือ RKC ในฐานะพิมพ์เขียวส าหรับพิธีการศุลกากร
สมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 ด้วยการปฏิรูปพิธีการศุลกากรให้มีความโปร่งใสและสามารถคาดการณ์
ได้ โดยประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 และอนุสัญญาฯ มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยตั้งแต่
วันที่ 12 กันยายน 2558 

การที่ RKC มีจ านวนประเทศภาคีเพ่ิมขึ้นมีส่วนช่วยให้พิธีการศุลกากรมีมาตรฐานและเป็นระเบียบแบบ
แผนเดียวกันทั่วโลกมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้ RKC ตอบสนองต่อความต้องการและข้อท้าทายในปัจจุบัน  
องค์การศุลกากรโลกได้ เริ่มด า เนินกระบวนการแก้ไขอนุสัญญาฯ โดยจัดตั้ ง  Working Group on the 
Comprehensive Review of the RKC ซึ่งจัดประชุมมาแล้ว 4 ครั้ง  

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสรุปผลการประชุมฯ ครั้งที่ 4 ได้ที่ http://brussels.customs.go.th/ 
data_files/489ce795ff2842ccc105a2e14a27217c.pdf 

 
อ้างอิง 
WCO. Cook Islands and Tuvalu accede to the Revised Kyoto Convention and become the 117th and 118th 

Contracting Parties. http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/may/cook-islands-and-tuvalu-
accede-to-the-rkc-and-become-the-117th-and-118th-contracting-parties.aspx. Accessed 21 May 2019. 
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ศุลกากรดูไบเริ่มต้นใช้ Virtual Reality ในการฝึกอบรมบุคลากร 

 ในยุคที่เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality หรือ VR) เข้ามามีบทบาทในกระบวนการเรียนรู้
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ศุลกากรดูไบได้น าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศุลกากรใน
การปฏิบัติงานภาคสนามเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการตรวจหาสินค้าต้องห้ามและสร้างความเพลิดเพลินขณะ
เรียนรู้ความเชี่ยวชาญใหม่ ๆ 
 ในขณะนี้ โครงการดังกล่าวมุ่งการตรวจหาสินค้าที่ส่งมาทางเรือและมีแผนขยายโครงการให้ครอบคลุม
สินค้าที่ขนส่งทางอากาศและทางบก โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การตระเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ
ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกก่อนออกปฏิบัติการไปจนถึงวิธีการตรวจสอบสินค้า ในระหว่างการฝึกอบรมนี้ เจ้าหน้าที่ต้อง
ค้นหาสินค้าต้องห้ามที่ซกุซ่อนอยู่ เช่น ยาเสพติด อาวุธ ฯลฯ และหากค้นพบ จะได้คะแนนเพื่อสะสมสู่การฝึกอบรม
ในขั้นต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจาก VR เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อน ศุลกากรดูไบจึงจ้างบริษัทซอฟต์แวร์เอกชนเข้ามา
ด าเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ ออกแบบกราฟฟิก และสร้างโปรแกรมท่ีผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย 
 ศุลกากรดูไบเป็นหน่วยงานหนึ่งที่น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นใน
ภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา ศุลกากรดูไบเปิดตัว Robotic Process Automation-smart Refund System ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ด าเนินการคืนภาษีโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) โดยไม่มี 
การแทรกแซงของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง 

 

อ้างอิง 

Dubai Customs. Dubai Customs introduces a Virtual Reality Customs training programme. WCO news 88, 

February 2019. P.58. 
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ศุลกากรดูไบกับความส าเร็จในการในการคืนภาษีด้วยปัญญาประดิษฐ์ 

Robotic Process Automation – Smart Refund initiative คือ โครงการคืนภาษี โดยอัตโนมัติที่

ศุลกากรดูไบน ามาให้บริการแก่ประชาชนโดยอาศัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) 

โดย AI จะตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของสินค้าโดยเทียบกับเอกสารที่สแกนหรือส่งมาทางวิธี

อิเล็กทรอนิกส์โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเข้ามาด าเนินการ 

 จากผลการด าเนินงานพบว่า โครงการดังกล่าวช่วยลดระยะเวลา ต้นทุน ความผิดพลาด การกระท า

ความผิดทางศุลกากร เ พ่ิมอัตราการปฏิบัติตามกฎหมาย และยกระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานลดลงถึงร้อยละ 80 จาก 31.87 ล้านเดอร์แฮม เป็น 6.21 ล้านเดอร์

แฮม และระยะเวลาให้บริการใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที จากเดิมที่ใช้เวลา 7-9 นาที ผู้ใช้บริการแสดงความพึงพอใจถึง

ร้อยละ 99 และประชาชนลงคะแนนให้โครงการนี้เข้าชิงรางวัลนวัตกรรมของดูไบในปี 2560 ด้วย จากความส าเร็จ

ครั้งนี้ ศุลกากรดูไบวางแผนน าเทคโนโลยี AI มาใช้กับการให้บริการอ่ืน ๆ ต่อไป 

 การน านวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานศุลกากรนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Smart Government ของ

รัฐบาลและสนับสนุนสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ในฐานะเจ้าภาพงาน World Expo 2020 ที่ส่งเสริมการใช้

ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2563 ด้วย 

อ้างอิง 

Government of Dubai. Dubai Customs’ Smart Refund initiative to the finals of “Smart Government” program. 

https://www.dubaicustoms.gov.ae/en/mobile/pages/newsdetails.aspx?itemid=1114. Accessed 24 May 

2019. 

Holland, Glesni. Dubai Customs’ Smart Refund initiative backs Expo 2020, AI efforts. 

https://www.tahawultech.com/cnme/news/dubai-customs-smart-refund-expo-ai/. Accessed 24 May 

2019. 
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พิธีถวายพระพรชัยมงคล 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) 
พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้ างส านั กงานที่ ปรึกษาการศุลกากร  
ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิ เษก ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์  โดยมี 
นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธาน  
ในโอกาสนี้  กงสุลกิตติมศักดิ์ ไทย ณ เมืองลีเอจ กงสุลกิตติมศักดิ์ ไทย  
ณ เมืองอันตเวิร์ป ข้าราชการทีมประเทศไทยประจ ากรุงบรัสเซลส์และ 
คู่สมรส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนชาวไทยและ Friends of 
Thailand เข้าร่วมพิธีถวายพระพร โดยพิธีประกอบไปด้วยการรับชม 
การถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคลจากประเทศไทย การร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมีและการลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
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พิธีท าบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลมิพระเกียรต ิ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีท าบุญเพ่ือถวายเป็น 
พระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดไทยธรรมาราม  
เมืองวอเตอร์ลู  ราชอาณาจักรเบลเยียม โดยมีนายมนัสวี  ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์  
เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) ข้าราชการประจ าส านักงานที่ปรึกษา
การศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย ตลอดจนชาวไทยใน
เบลเยียมและลักเซมเบิร์กเข้าร่วม ซึ่งพิธีได้ประกอบไปด้วยคณะสงฆ์ จ านวน 10 รูป จากวัดไทยในเบลเยียมและ
ลักเซมเบิร์ก 5 วัด เจริญพระพุทธมนต์และน าสวดมนต์คาถาถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล การบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล โดยร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มและอาหารแห้ง เพ่ือน าไปมอบ
แก่ผู้ยากไร้ในเบลเยียม และการร่วมรับประทานอาหารโรงทานซึ่งวัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู และ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพ 
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WCO Conference on the Future Direction of the Harmonized System 

นายเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา 
(ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมการประชุม WCO Conference 
on the Future Direction of the Harmonized System 

ร่วมกับคณะผู้แทนกรมศุลกากรอันประกอบด้วย 
นายพงษ์เดช ทิพย์โพ (นักวิชาการศุลกากรช านาญการ) 
และนางสาวนวรัตน์  จิว ฮ้ัว (นักวิชาการศุลกากร 
ช านาญการ) ระหว่างวันที่  2 -3 พฤษภาคม 2562  
ณ  องค์ ก ารศุ ลกากรโลก  (WCO) กรุ งบรั ส เซลส์ 
ประเทศเบลเยียม  

การประชุม Technical Committee on Customs Valuation ครั้งที ่48 
นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนายเทิดศักดิ์  สุวรรณมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา  

(ฝ่ า ย ศุ ล ก า ก ร )  เข้ า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม  Technical Committee on Customs Valuation ค รั้ ง ที่  48  
ร่วมกับคณะผู้แทนกรมศุลกากรอันประกอบด้วย นางสาวพรรณพร อรุณขจรศักดิ์  (หัวหน้าฝ่ายมาตรฐาน 
ราคาศุ ลกากรที่  3.2) และนางสาวพรรัตน์  อุ่นผาง (นั กวิชาการศุลกากรปฏิบั ติ การ ) ระหว่ างวันที่  
13-17 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การศุลกากรโลก (WCO) กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม  
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Seafood Expo Global 2019 

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) 
น าย เทิ ดศั กดิ์  สุ ว รรณ มณี  อั ค รราชทู ตที่ ป รึ กษ า  
(ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ 
เลขานุ ก าร เอก  (ฝ่ ายศุ ลก ากร ) เข้ าร่ วม เยี่ ย มชม 
งาน แสด งสิ น ค้ า  Seafood Expo Global 2019 Brussels 

Exhibition Center เมื่ อ วั น ที่  7 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2562  
ณ กรุงบรัสเซลส์ ตามค าเชิญของส านักงานส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ประจ ากรุงเฮก  โดยมีนายมนัสวี  
ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนจากส่วนราชการไทยน าเดินชมภายในงาน  

งาน Seafood Expo Global (SEG) เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมประมงที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีทั้ง
ผู้ประกอบการธุรกิจในห่วงโซ่อุตสาหกรรมประมง สื่อมวลชน และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลมากกว่า 26,000 คน 
จากกว่า 140 ประเทศทั่วโลกเข้าเยี่ยมชมเพ่ือติดต่อทางธุรกิจ เสาะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และสร้างเครือข่ายในแวดวง
อุตสาหกรรม 
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Global Experience-sharing Workshop on  
Inward and outward Processing Procedures 

เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 นางสาวพิไลรัตน์ ชาลีชาติ ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบเขตปลอดอากร 
และนางสาวณัษฐา วงศ์อร่าม หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเขตปลอดอากรที่  ๓ กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร   
เป็นผู้แทนกรมศุลกากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ WCO Experience Sharing Workshop on Inward 
and Outward Processing Procedures ณ องค์การศุลกากรโลก (WCO) กรุงบรัสเซลส์ โดยนางสาวณัษฐา  
วงศ์อร่าม ได้รับเชิญ เป็น speaker หัวข้อเรื่อง National Practice on Inward and Outward Processing 
Procedures เพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุง Revised Kyoto Convention ในโอกาสนี้  นายนิติ วิทยาเต็ม  
อัครราชทูต  (ฝ่ ายศุลกากร) นายเทิ ดศักดิ์  สุ วรรณมณี  
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก 
ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) จากส านักงานที่
ปรึกษาการศุลากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมประชุมกับ
คณะผู้แทนกรมฯ ด้วย 
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ผู้บริหารองค์การศุลกากรโลกเข้าพบอัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) 

Mr. Yoshihiro KOSAKA ผู้อ านวยการ WCO/JICA Joint Project ส านักงานเสริมสร้างขีดความสามารถ 
(Capacity Building Directorate) องค์การศุลกากรโลก  (WCO) เข้ าพบนายนิติ  วิทยาเต็ม  อัครราชทูต  
(ฝ่ายศุลกากร) เพ่ือรายงานผลการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการควบคุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ชายแดนใน
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น  (Benchmarking Study on IPR border control in Thailand and Japan)  
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Credit: draramis.blogspot.com 

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Office of Customs Affairs 

Royal Thai Embassy to Belgium, 

Luxembourg and Mission to the EU 

Dreve du Rembucher 89 

1170 Watermael-Boitsfort 

Tel. +32 2 660 5759 

Fax. +32 2 675 2649 

E-mail: thaicustoms@thaicustoms.be 

http://brussels.customs.go.th 
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