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ปาล์มน ้ามันจากประเทศเพ่ือนบ้านอย่างไร 

➢ มาตรการโต้ตอบทางการค้าตามกรอบกฎหมาย
ระหว่างประเทศกับความเสี่ยงที่ศุลกากรต้อง
บริหารจัดการ 

➢ EU ยกเลิก GSP ส้าหรับข้าวจากกัมพูชาและ
เมียนมาร์  
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  

ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกกฎหมายและใช้มาตรการ 
บางประการที่มีผลต่อสินค้าเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งปาล์มน้้ามันและข้าวในประเทศเพื่อนบ้าน  
แม้โดยผิวเผินอาจไม่เก่ียวข้องกับประเทศไทยหรือศุลกากรโดยตรง แต่หากวิเคราะห์สถานการณ์
ให้ละเอียดแล้ว จะพบความเสี่ยงบางประการที่ศุลกากรต้องเตรียมพร้อมรับมืออันเนื่องมาจาก
การหลบเลี่ยงมาตรการดังกล่าวในประเทศเพื่อนบ้าน 

กฎหมายดังกล่าว คือ Renewable Energy Directive 2018/2001/EU (RED II) และ
ร่างระเบียบล้าดับรอง Delegated Regulation (EU) 2019/807 ที่ออกตามความใน RED II  
ซึ่งก้าหนดกฎเกณฑ์บางประการส้าหรับประเทศสมาชิกในการเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเชื้อเพลิงบางประเภทที่ผลิตจากพืชที่มี  
ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ทางอ้อมสูงอันมีปาล์มน้้ามันเป็นอาทิ จะไม่สามารถ
น้ามาค้านวณรวมในเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนได้ สถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการส่งออกปาล์มน้้ามันของมาเลเซียและอินโดนีเซียไปยังสหภาพยุโรป รวมทั้งมี
ผลกระทบทางอ้อมบางประการต่อประเทศไทยที่ศุลกากรควรเฝ้าระวัง 

นอกจากนี้ สหภาพยุโรปได้ใช้มาตรการโต้ตอบทางการค้ากับสินค้าข้าวจากเมียนมาร์
และกัมพูชาโดยยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางการค้า (GSP) ส่งผลให้ข้าวจากทั้งสองประเทศ 
เพื่อนบ้านถูกเก็บภาษีในอัตราที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 3 ปี  อันเป็นเหตุ 
บางประการให้ศุลกากรไทยควรเฝ้าระวังการน้าเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศ
เพื่อน้ามาสวมถิ่นก้าเนิดสินค้าของไทยและส่งออกไปยังสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การน้าเข้าผ่านด่านศุลกากรที่มีพรมแดนติดกับทั้งสองประเทศ  

ผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศคืออะไร ความเสี่ยงที่ศุลกากรต้องบริหารจัดการคือ
อะไร ท่านผู้อ่านจะได้ทราบค้าตอบในจดหมายข่าวฉบับนี้อันจะน้าไปสู่ข้อสรุปที่ว่า นอกจาก
หน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรสินค้าแล้ว ศุลกากรยังมีบทบาทส้าคัญในการป้องกันความเสียหาย
ต่อผู้ประกอบการภายในประเทศและปกป้องภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในสายตาของประเทศ
ต่างๆ ด้วย 

 

                                          นิติ วิทยาเตม็ 
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ภาพรวมการปฏิรปูกฎหมายพลงังานใน EU ครัง้ลา่สดุ 

การปฏิรูปกฎหมายพลังงานในสหภาพยุโรป (EU)  
มีความเกี่ยวข้องกับศุลกากรอย่างไร? ก่อนจะตอบ
ค าถามนี้  มี ความจ า เป็ นต้ อ งท าความ เข้ า ใจ 
ในเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพรวมและหลักการที่ส าคัญ 
ในกฎหมายพลังงานฉบับล่าสุดของสหภาพยุโรปนี้ 
อันเป็นพื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างผลกระทบของมาตรการดั งกล่ า วต่ อ 
ปาล์มน้ า มันในประเทศเพื่ อนบ้ านทางใต้ของ 
ประเทศไทยและความเสี่ยงท่ีศุลกากรอาจต้องเผชิญ 

Renewable Energy Directive 2009/28/EC1 (RED) 
ว า งน โยบาย ในภาพรวมส าห รั บ ก ารผลิ ต แล ะ 
การสนับสนุนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่น า
กลับมาใช้ใหม่ได้ในสหภาพยุโรป โดยก าหนดให้แต่ละ

 
1 ชื่ออย่างเป็นทางการ คือ Directive 2009/28/EC of the European 
Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of 
the use of energy from renewable sources and amending and 
subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC 

ประเทศสมาชิกต้องใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างน้อย 
ร้ อ ยล ะ  2 0  ขอ งก า รบริ โ ภ คพลั ง ง าน ทั้ ง ห ม ด
ภายในประเทศ และอย่างน้อยร้อยละ 10 ของเชื้อเพลิง
ที่ ใช้ ในการคมนาคม ต้องมาจากแหล่ งพลั ง งาน
หมุนเวียน โดยต้องบรรลุเป้าหมายดังกล่าวภายใน 
ปี 2563 

ต่อมาในเดือนธันวาคม 2561 สหภาพยุโรปได้ออก
กฎหมายฉบับใหม่ คือ Renewable Energy Directive 
2018/2001/EU2 (RED II) เพ่ือผลักดันให้สหภาพยุโรป
เป็นผู้น าโลกในการใช้พลังงานหมุนเวียนและแสดงถึง
การปฏิบัติตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) 
โดยตั้งเป้าหมายให้ใช้พลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นเป็น 
ร้อยละ 32 ภายในปี 2573 ในการนี้ ประเทศสมาชิก

2 ชื่ออย่างเป็นทางการ คือ Directive (EU) 2018/2001 of the European 
Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the 
promotion of the use of energy from renewable sources 
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ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์เ พ่ือให้บรรลุ เป้าหมาย
ดังกล่าวโดยน าเสนอต่อคณะกรรมาธิการยุโรปภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นกุญแจส าคัญสู่การบรรลุพันธกิจใน
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
ภาคส่วนการคมนาคม อย่างไรก็ตาม ความต้องการ
เชื้อเพลิงชีวภาพน ามาซึ่งความต้องการพืชพลังงานที่
มากขึ้นด้วย ด้วยเหตุนี้ พ้ืนที่ที่เคยใช้ปลูกพืชอาหารคน
หรือ พืชอาหารสัตว์ จึ งถู ก เปลี่ ยน เป็ น พ้ืนที่ ป ลู ก 
พืชพลังงาน และในขณะเดียวกัน ความต้องการพืช
อาหารยังคงมีอยู่ จึงเกิดการขยายพ้ืนที่ท าการเกษตรไป
ยังพ้ืนที่อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งเก็บ
สะสมคาร์บอน เช่น ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า ป่าพรุ เป็นต้น 
กระบวนการดังกล่าว เรียกว่า “การเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินทางอ้อม (indirect land use change)3 ซึ่งอาจ
เป็นสาเหตุให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่
เก็บสะสมในพืชหรือในผืนดิน ด้วยเหตุนี้ การใช้พลังงาน
หมุนเวียนที่มาจากการ เปลี่ยนแปลงการใช้ พ้ืนที่
ทางอ้อมอาจไม่ได้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่
กลับส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และไม่ช่วยให้
ประเทศสมาชิกบรรลุเป้าหมาย 

ใ นก า รนี้  เ พ่ื อ จั ด ก า รป ร ะ เ ด็ นปั ญห า เ กี่ ย ว กั บ 
การเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ทางอ้อม สหภาพยุโรป 

 
3 RED II อารมัภบทขอ้ที ่2 
4 ชื่ออย่างเป็นทางการ คือ Commission Delegated Regulation (EU) 
2019/807 of 13 March 2019 supplementing Directive (EU) 2018/2001 
of the European Parliament and of the Council as regards the 

ได้สร้างกลไกใหม่ใน RED II ด้วยการก าหนดขีดจ ากัด
การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel) น้ ามันเชื้อเพลิงเหลว 
(bioliquid) และเชื้อเพลิงชีวมวล (biomass fuel) ที่มี
ความเสี่ยงสูงในการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ทางอ้อม 
กล่าวคือ ประเทศสมาชิกยังคงสามารถใช้และน าเข้า
เชื้อเพลิงที่มาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ทางอ้อม
ภายใต้โควตาที่ก าหนดได้ แต่จะไม่สามารถน ามารวมใน
การค านวณระดับการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ทั้งนี้ ใน
ระหว่างปี 2564-2566 ประเทศสมาชิกต้องใช้เชื้อเพลิง
ดังกล่าวในปริมาณที่ไม่เกินระดับที่ใช้ในปี 2562 และ
ต้องทยอยลดการใช้จนเหลือ 0 ภายในปี 2573 (freeze 
and phase-out) อย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  RED II บั ญ ญั ติ
ข้อยกเว้น เกี่ ยวกับการใช้พลังงานที่มาจากพืชที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ทางอ้อม 
กล่าวคือ หากเชื้อเพลิงดังกล่าวได้รับการรับรองว่ามี
ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ทางอ้อมต่ า 
(certified as low ILUC-risk) จะ ได้ รั บ ยก เ ว้ น จ าก
ข้อจ ากัดเชิงปริมาณนี้ 

ในการบังคับใช้มาตรการเหล่านี้  RED II ก าหนดให้
คณะกรรมาธิการยุโรปออกร่างระเบียบล าดับรอง 
Delegated Regulation (EU) 2019/8074 ซึ่ ง มี ผ ล

determination of high indirect land-use change-risk feedstock for 
which a significant expansion of the production area into land with 
high carbon stock is observed and the certification of low indirect 
land-use change-risk biofuels, bioliquids and biomass fuels 
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บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 25625 ที่ผ่านมา  
โดยร่างระเบียบล าดับรองฉบับนี้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่
เฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ละมาตรการ กล่าวคือ 
 1. หลักเกณฑ์ส าหรับก าหนดเชื้อเพลิงที่มี 
ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ทางอ้อมสูง
ซึ่งมีการขยายพ้ืนที่การเพาะปลูกรุกล้ าเข้าไปในพ้ืนที่ที่
เป็นแหล่งเก็บสะสมคาร์บอนปริมาณมากอย่างมีนัยยะ
ส าคัญ 
 2. หลักเกณฑ์ส าหรับออกใบรับรองเชื้อเพลิง
ชีวภาพ น้ ามันเชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงชีวมวลที่มี
ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ทางอ้อมต่ า 

นอกจากนี้  คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกรายงาน
สถานะการขยายพ้ืนที่การผลิตพืชอาหารคนและ 
อาหารสัตว์ที่ เกี่ยวข้อง (Report on the Status of 

Production Expansion of Relevant Food and 
Feed Crops Worldwide) เพ่ือให้ประเทศสมาชิกน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน 
Delegated Regulation (EU) 2019/807 ในการระบุ
เชื้อเพลิงที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่
ทางอ้อมสูงและในการออกใบรับรองเชื้อเพลงที่มี 
ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ทางอ้อมต่ า 

ปร ะ เ ทศ ไ ทย เ ป็ น ป ร ะ เทศ ที่ มี ค ว าม เ สี่ ย งต่ อ 
การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ทางอ้อมสูงหรือไม่ และ
หากการเพาะปลูกพืชพลังงานในประเทศเพื่อนบ้านมี
ความเสี่ยงดังกล่าวสูง จะส่งผลกระทบต่อประเทศ
ไทยอย่างไร ศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ด าเนินการอย่างไร ขอให้ติดตามในบทความถัดไป 

 
อ้างอิง 
European Commission. Renewable energy directive. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-

directive. Accessed 21 June 2019. 
European Commission. Sustainability criteria. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/sustainability-

criteria. Accessed 21 June 2019.  
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807 of 13 March 2019 supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European 

Parliament and of the Council as regards the determination of high indirect land-use change-risk feedstock for which a 
significant expansion of the production area into land with high carbon stock is observed and the certification of low 
indirect land-use change-risk biofuels, bioliquids and biomass fuels. Official Journal of the European Union Volume 62  
L 133, 21 May 2019. Pp. 1-7. 

 
5 Delegated Regulation (EU) 2019/807 มาตรา 8 ก าหนดให้มีผลใช้บังคับ
ในวันที่ 20 หลังจากวันที่ประกาศเผยแพร่ใน Official Journal of the 
European Union ฉบับที ่62 L 133  โดยวันที่ประกาศเผยแพร่ Delegated 

Regulation ดังกล่าว คอื วนัที ่21 พฤษภาคม 2562  
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/ 
?uri=OJ:L:2019:133:FULL&from=FR) 
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หลกัเกณฑก์ารวดัการเปลี่ยนแปลงการใชพ้ื้นท่ีทางออ้ม 

และขอ้ยกเวน้ 

การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ทางอ้อม ( indirect 
land use change: ILUC) คือ การเปลี่ ยนแปลง
พื้นที่ทางการเกษตรที่แต่เดิมใช้ในการผลิตพืชอาหาร
คนหรืออาหารสัตว์เป็นการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 
น้้ามันเชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงชีวมวล แต่ใน
ขณะเดียวกัน เนื่องจากยังคงมีความต้องการพืช
อาหารคนหรืออาหารสัตว์ จึงอาจเกิดการขยายพื้นที่
ทางการเกษตรรุกล้้าเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นแหล่งเก็บ
สะสมคาร์บอน เช่น ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้้า ป่าพรุ เป็นต้น 
อันเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
เ พิ่ มขึ้ นซึ่ ง ขั ดต่ อ วัตถุ ประสงค์ ของ  RED II ใน 
การควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการใช้
พลังงานหมุนเวียน ในการนี้ คณะกรรมาธิการยุโรป

 
1 อารัมภบทข้อที่ 9 และ 10 
2 สูตรค านวณบัญญัติไว้ในมาตรา 3(b) คือ 𝑋ℎ𝑐𝑠 =

𝑋𝑓 +2,6𝑋𝑝

PF
 

ได้ออก Delegated Regulation (EU) 2019/807 
เพื่ อสร้ า งหลั ก เ กณฑ์ที่ ชั ด เ จนในการก้ าหนด 
ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ทางอ้อม  

ส าหรับการก าหนดว่า การเพาะปลูกพืชนั้นจัดเป็น 
การเพาะปลูกที่มีความเสี่ยงสูงในการเปลี่ยนแปลง 
การใช้พ้ืนที่ทางอ้อมหรือไม่ สหภาพยุโรปใช้วิธีการ
พิจารณาพืช เป็ นรายชนิ ดว่ า  มี การขยาย พ้ืนที่ 
การเพาะปลูกโดยเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยของปีที่
ก าหนด รวมทั้งพิจารณาจากสถานการณ์ของพืช 
ชนิดนั้นในภาพรวมระดับโลกแทนการพิจารณาแบบ
เลือกปฏิบัติเป็นรายประเทศ1 โดยมาตรา 3 ก าหนด
เงื่อนไขไว้ 2 ประการ ดังนี้ 

1. มีอัตราการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกพืชชนิด
นั้นทั่วโลกโดยเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ปี 2551 มากกว่า 
ร้อยละ 1 และมีการขยายพ้ืนที่เกินกว่า 100 ,000 

เฮกตาร์ และ 
2. มีสัดส่วนการขยายพ้ืนที่ดังกล่าวรุกล้ าเข้า
ไปในพ้ืนที่ที่ เป็นแหล่งเก็บสะสมคาร์บอน

มากกว่าร้อยละ 10 ตามสูตรค านวณท่ีก าหนด2 

  xhcs คือ สัดส่วนการขยายพ้ืนที่รุกล้ าเข้าไปในพ้ืนที่ที่เป็น 
แหล่งเก็บสะสมคาร์บอน 

Credit: Food Revolution Network 
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อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ผลกระทบจากการปลูกพืชที่
มีความเสี่ยงสูงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ทางอ้อม
อาจหลีกเลี่ยงได้ รวมทั้งอาจส่งผลดีต่อผลิตผลในพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้  Delegated Regulation (EU) 
2019/807 มาตรา 4 จึ ง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ใน 
ก า ร อ อ ก ใ บ รั บ ร อ ง เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ชี ว ภ า พ  น้ า มั น 
เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีความเสี่ยงต่ า 
ในการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ทางอ้อม โดยเชื้อเพลิงที่
ได้รับการรับรองดังกล่าวจะได้รับยกเว้นจากข้อจ ากัด
เชิงปริมาณและจากข้อก าหนดในการลดการใช้เชื้อเพลิง
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ พ้ืนที่
ทางอ้อม3 หากเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 

 
  xf     คือ สัดส่วนการขยายพ้ืนที่รุกล้ าเข้าไปในพ้ืนที่ปลูกป่าต่อเนื่อง
และพ้ืนที่ที่มีขนาดและความสงูของตน้ไม้ตามที่อ้างถึงใน 
มาตรา 29(4)(b) และ (c) ใน RED II 
  xp  คือ สัดส่วนการขยายพ้ืนที่รุกล้ าพ้ืนที่ชุ่มน้ าตามที่อ้างถึงใน 
มาตรา 29(4)(a) รวมถึงป่าพรุ 

 1. เชื้อเพลิงชีวภาพ น้ ามันเชื้อเพลิงเหลว และ
เชื้อเพลิงชีวมวล เป็นไปตามมาตรา 29 ใน RED II ซึ่ง
ก าหนดเงื่อนไขด้านความยั่งยืนและการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพที่จัดว่ามี 
ความยั่งยืนต้องผลิตจากวัตถุดิบประเภทใด และมาจาก
พ้ืนที่ที่มีลักษณะเช่นไร เป็นต้น 
 2. เชื้อเพลิงชีวภาพ น้ ามันเชื้อเพลิงเหลว และ
เชื้อเพลิงชีวมวลดังกล่าวผลิตจากพืชอาหารคนหรือ
อาหารสัตว์ที่ปลูกเพ่ิมเติม (additional feedstock)4 
ในบริเวณท่ีตีเส้นแบ่งไว้อย่างชัดเจนและเป็นผลโดยตรง
จากการใช้มาตรการเพ่ิมเติม (additional measure) 
ที่ เ พ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่ งยืนบนพ้ืนที่ 

  PF คือ ปัจจัยก าลังผลิต (ข้าวโพด = 1.7 ปาล์มน้ ามัน = 2.5  
ชูการ์บีท = 3.2 อ้อย = 2.2 และพืชอื่นๆ = 1 
3 อารัมภบทข้อที่ 12 
4 มาตรา 2(6) และ (5) และรายละเอียดเงื่อนไขในมาตรา 5 

Credit: Oil Price 
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ท าการเกษตรที่มีการเพาะปลูกอยู่แล้ว หรือที่ท าให้
สามารถเพาะปลูกพืชพลังงานบนพ้ืนที่ทิ้งร้าง  
 3. หลักฐานที่ต้องใช้ในการพิสูจน์ additional 
feedstock และยื นยั นข้ อ อ้ า ง เ กี่ ย วกั บการผลิ ต 
additional feedstock ซึ่งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
ต้ อ ง เก็บรวบรวมอย่ า ง เหมาะสมและบันทึ กไว้ 
อย่างละเอียด โดยต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ที่สุดดังนี้ 

   3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับ additionality measure 
ที่ใช้ในการผลิต additional feedstock  

   3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ตีเส้นแบ่งไว้และ
การใช้มาตรการดังกล่าวในพ้ืนที่นั้น 

   3.3 ผลผลิตโดยเฉลี่ยที่ ได้จากพ้ืนที่ที่ ใช้
มาตรการดังกล่าวภายในระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากปีที่
ใช้ additionality measure 

พืชน้้ามัน (oil crops) เป็นพืชที่เป็นประเด็นปัญหา
ส้าคัญในการออกกฎหมายของสหภาพยุโรปในครั้งนี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปาล์มน้้ามันจากบางประเทศ 
ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ปาล์มน้้ามันเป็น
สินค้าเกษตรที่ส้าคัญของอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
ไทย มาตรการดังกล่าวของสหภาพยุโรปจึงอาจเป็น
ทั้ งข้อท้าทายในการส่งออกและบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงที่ประเทศไทยต้องเตรียมการ รวมทั้งเป็น
โอกาสอันดีที่ศุลกากรจะได้สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามหลักการการบริหาร
จัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border 
Management) ดังจะกล่าวในบทความถัดไป 

 
อ้างอิง 
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807 of 13 March 2019 supplementing Directive (EU) 2018/2001 of 

the European Parliament and of the Council as regards the determination of high indirect land-use 
change-risk feedstock for which a significant expansion of the production area into land with high 
carbon stock is observed and the certification of low indirect land-use change-risk biofuels, bioliquids 
and biomass fuels. Official Journal of the European Union Volume 62  
L 133, 21 May 2019. Pp. 1-7. 
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ผลกระทบของกฎหมายพลงังานของ EU ต่อสถานการณ ์

ปาลม์น ้ามนัในประเทศเพ่ือนบา้นและขอ้เสนอแนะต่อศลุกากร

ในการรบัมือกบัความทา้ทายท่ีอาจเกิดข้ึน 

RED II และ Delegated Regulation (EU) 2019/807 
เป็นข้อกังวลต่อประเทศผู้ปลูกและส่งออกปาล์ม 
รายใหญ่อันมีอินโดนีเซีย มาเลเซีย และโคลอมเบีย 
เป็นอาทิ เนื่องจากมาตรการในกฎหมายพลังงาน
ดั งกล่ าวของสหภาพยุ โ รปมีผลเป็นการจ ากัด 
การน าเข้าปาล์มน  ามันที่ผลิตจากประเทศที่เข้าข่ายมี
ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงการใช้พื นที่ทางอ้อมสูง
และอาจส่ งผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งตลาดของ 
ปาล์มน  ามันไทยในทางอ้อมด้วย   

ในปี 2560 ประเทศที่มีผลผลิตผลปาล์มน ้ามันมากท่ีสุด 
คือ อินโดนี เซีย (158.34 ล้านตัน) รองลงมา คือ 
มาเลเซีย (101.74 ล้านตัน) ไทย (14.10 ล้านตัน) และ
ไนจี เรีย (7.75 ล้านตัน) นอกจากนี  ในปี  2561 
อินโดนีเซียผลิตน ้ามันปาล์มดิบได้มากที่สุดในโลก 
(41.50 ล้านตัน) รองลงมา คือ มาเลเซีย (20.50  
ล้านตัน) และไทย (2.90 ล้านตัน) เช่นกัน โดยผลรวม
ของผลผลิตน ้ ามันปาล์มดิบของอินโดนี เซียและ 
มาเลเซียรวมกันคิดเป็นร้อยละ 84.37 และมีสัดส่วน 
การส่งออกรวมกันร้อยละ 89.16 ของตลาดโลก โดยมี

 
1 Report from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic  

ตลาดผู้น้าเข้าที่ส้าคัญ คือ อินเดีย 9.00 ล้านตัน 
สหภาพยุโรป 6.70 ล้านตัน และจีน 5.20 ล้านตัน  

ปาล์มน ้ามันจัดเป็นพืชชนิดหนึ่ งที่มีความเสี่ ยงต่อ 
การเปลี่ยนแปลงการใช้พื นที่ทางอ้อม โดยจากรายงาน
ของสหภาพยุโรปซึ่งประเทศสมาชิกน้ามาใช้อ้างอิงใน
การก้าหนดความเสี่ ยงต่อการเปลี่ ยนแปลงพื นที่
ทางอ้อม1 พบว่า ร้อยละ 45 ของการขยายพื นที่ปลูก
ปาล์มน ้ามันทั่วโลกระหว่างปี 2551-2559 เป็นการรุกล ้า
เข้าไปในพื นที่ที่เคยเป็นป่าไม้ในปี 2532 โดยเฉพาะ 

and Social Committee and the Committee of the Regions on 
the Status of Production Expansion of Relevant Food and 
Feed Crops Worldwide หนา้ 8 

Credit: Food Revolution Network 
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ในอินโดนีเซียและมาเลเซีย นอกจากนี  ยังมีการขยาย
พื นที่การเพาะปลูกปาล์มน ้ามันเข้าไปในพื นที่ป่าพรุ 
ทั่วโลกร้อยละ 23 ระหว่างปี 2551-2554 ด้วยเหตุนี  
การจ้ากัดการใช้เชื อเพลิงที่ผลิตจากปาล์มน ้ามันเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายพลังงานหมุนเวียนของ
สหภาพยุโรปจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกปาล์ม
น ้ ามันและน ้ ามันปาล์มดิบรายใหญ่ของโลกอย่าง
อินโดนีเซียและมาเลเซีย2 

แม้ว่ามาตรการใน Delegated Regulation (EU) 2019/807 

จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อไทยในการส่งออกไปยัง

 
2 ในภารกิจ Joint Mission of the Council of Palm Oil Producing 
Countries (CPOPC) ระหว่างวนัที ่8 - 9 เมษายน 2562 คณะผู้แทนจาก
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และโคลอมเบีย ได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่า การปลกูปาล์ม
น ้ามันในทั ง 3 ประเทศ ไม่มกีารท้าลายพื นที่ป่า และมองว่า กฎระเบียบของ
สหภาพยุโรปเป็นการเลอืกปฏิบัติและไม่เป็นธรรมอันอาจน้าไปสู่ข้อพิพาทใน
องค์การการค้าโลก (WTO) ได้  
3 กรมพัฒนาที่ดนิแจ้งว่า หนว่ยงานรฐัไม่มนีโยบายส่งเสริมการท้าการเกษตรใน
พื นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีพิเศษ อาทิ  

สหภาพยุโรป เนื่องจากผลผลิตส่วนใหญ่ใช้ในประเทศ
แ ล ะ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป พ บ ว่ า  
ปาล์มน ้ามันของไทยจัดอยู่ในกลุ่มพืชที่มีความเสี่ยง 
ในการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางอ้อมต่้า3 แต่หาก 
การส่งออกปาล์มน ้ามันของอินโดนีเซียและมาเลเซียไป
ยังสหภาพยุโรปจะลดลงเพราะได้รับผลกระทบจาก
มาตรการดังกล่าว ทั งสองประเทศอาจจะต้องขยาย
ตลาดเดิม เช่น จีน อินเดีย ด้วยเหตุนี  ไทยอาจเสียส่วน
แบ่งตลาดส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดอินเดียซึ่งเป็น
ตลาดหลักของไทย 

นอกจากนี  เนื่องจากมาเลเซียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปาล์ม
น ้ามันรายใหญ่ของโลก หากไม่สามารถส่งออกไปยัง
ตลาดในสหภาพยุโรปหรือไม่สามารถระบายสินค้าเข้าสู่
ตลาดใหม่ได้ในปริมาณที่มากพอ มีความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดภาวะผลผลิตล้นตลาดและส่งผลให้ราคาน ้ามัน
ปาล์มในตลาดโลกลดลง ในสถานการณ์ดังกล่าว น ้ามัน
ปาล์มดิบและน ้ามันปาล์มส้าเร็จรูปของมาเลเซียจะไหล
ทะลักเข้ามายังไทยตามช่องทางต่างๆ เพ่ือระบาย
ผลผลิตในประเทศ โดยเฉพาะอยากยิ่ง หากน้าเข้า
ภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าเสรี อาเซียน (AFTA)  

โครงการหลวง โดยจังหวัดในภาคใต้ที่มกีารปลูกปาล์มมากที่สุด คือ ชุมพรแ 
ละกระบี่ ส้าหรับการปลูกในพื นที่เขตป่าไมส้่วนใหญ่นั น เป็นปาล์มน ้ามันที่มี 
อายุมากซ่ึงคาดว่า ปลูกก่อนการบังคับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ดี  
การปลกูปาล์มน ้ามันในเขตป่าไม้ตามกฎหมายมีปริมาณลดลง เนือ่งจากการปลูก
ในพื นที่ป่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเก็บเกี่ยว และในปัจจุบันมกีารเปลี่ยนพื นที ่
นาปลูกข้าวมาเปน็พื นที่ปลูกปาล์มน ้ามนัมากขึ น 

Credit: Conservation International Blog 
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ซึ่ งก้าหนดอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 0 ผลผลิต 
ปาล์มน ้ามันอาจส่งผลต่อราคาน ้ามันปาล์มโดยรวม
ภายในประเทศไทยได้4 ในประเด็นเกี่ยวเนื่องกันนี   
อาจมีความเป็นไปได้ที่สินค้าปาล์มน ้ามันจากประเทศ
เพ่ือนบ้านอาจเข้ามาสวมสิทธิ์ถิ่นก้าเนิดสินค้าของ
ประเทศไทยเพ่ือส่งออกไปยังสหภาพยุโรป เพราะ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่้าในการ
เปลี่ยนแปลงการใช้พื นที่ทางอ้อมเพ่ือปลูกปาล์มน ้ามัน  

ในการนี  ศุลกากรควรพิจารณาเสริมสร้างมาตรการ 
เฝ้าระวังการน้าเข้าปาล์มน ้ามันจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมทั งติดตามมาตรการของสหภาพยุโรปอย่างใกล้ชิด
พ ร้ อ ม กั บ ร่ ว ม มื อ กั บ ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
ในการแก้ปัญหาที่ ยั่ ง ยื น  เ ช่ น  การจั ดท้ า ระบบ 
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ย้ อ น ก ลั บ  (traceability) แ ล ะ 
การตรวจสอบใบรับรองความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินทางอ้อมต่้า  เป็นต้น เพ่ือป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ นกับเกษตรกรและโรงงานปาล์ม

น ้ามัน รวมทั งเพ่ือปกป้องภาพลักษณ์ของสินค้าปาล์ม
น ้ามันของไทยในสายตาของประเทศต่างๆ ด้วย พร้อม
ทั งส่งเสริมผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
ถูกต้อง5 

ศุลกากรเป็นหน่วยงานแนวหน้าประจ าชายแดนที่
ไม่ได้บังคับใช้กฎหมายศุลกากรเพียงประการเดียว 
แต่ยังปฏิบัติหน้าที่แทนหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง
ตามที่กฎหมายให้อ านาจด้วย นอกจากนี  กฎหมาย
จากต่างประเทศยังมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ศุลกากรด้วยเช่นกันดังเช่นกรณีกฎหมายพลังงาน
ฉบับใหม่ของสหภาพยุโรปนี  ด้วยเหตุนี  การติดตาม 
ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศจึงเป็นปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งในการยกระดับการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงของศุลกากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่ เกี่ยวข้องตามหลักการบริหารจัดการชายแดน
ร่ ว มกั น  (Coordinated Border Management)  
ที่องค์การศุลกากรโลก (WCO) สนับสนุนเสมอมา

อ้างองิ 
ขอขอบคุณข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการค้าจากส้านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศฯ ณ กรุงบรัสเซลส์ 
European Commission. Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions on the Status of Production Expansion of Relevant Food and Feed Crops 
Worldwide. 13.3.2019 COM(2019) 142 final. P. 8. 

 
4 อีกช่องทางน้าเข้าหนึ่ง ส้าหรับสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิต์าม AFTA คอื  
การน้าเข้าภายใต้กรอบองคก์ารการค้าโลก (WTO) ซ่ึงก้าหนดอากรน้าเข้าส้าหรับ
น ้ามันปาลม์ในโควตาอัตรารอ้ยละ 20 และนอกโควตาในอัตรารอ้ยละ 143 
5 หากมีขอ้สงสัย โปรดติดตอ่ศูนย์บรกิารศุลกากร (Customs Care Center) 
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา ชั น 1  

กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย 10110  
หมายเลขโทรศัพท์ 1164  email : 1164@customs.go.th 
หรือ คลนิิกภาษี กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 Call Center 1689 
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การใชม้าตรการตอบโตต้ามกรอบความตกลงการคา้โลก:  

ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เกี่ยวกบัความเสี่ยงท่ีศลุกากรอาจตอ้งรบัมือ 

ในปัจจุบัน หลักการกฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าโลกเป็นไปตาม 
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 
( General Agreement on Tariff and Trade:  GATT) 

ซึ่งมีองค์การการค้าโลก (WTO) เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติ
ตามความตกลง โดย GATT ได้วางหลักการที่ส าคัญ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสินค้าน าเข้า รวมทั้งการใช้
ข้อยกเว้นหรือมาตรการตอบโต้ทางการค้าบาง
ประการไว้ ซึ่งการใช้มาตรการดังกล่าวนอกจากจะมี
ผลกระทบต่อการค้า โดยตรงต่อประเทศที่ เป็น
เป้าหมายโดยตรงแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
บางประการที่ศุลกากรประเทศเพื่อนบ้านควรเฝ้า
ระวังดังที่เกิดขึ้นในกรณีที่สหภาพยุโรปจัดเก็บภาษี
ข้าวจากกัมพูชาและเมียนมาร์ตามกรอบมาตรการ
ฉุกเฉินเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศ ทั้งนี้ บทความนี้
จะอธิบายหลักการทางกฎหมายของ WTO ใน
เบื้องต้น เพื่อสร้ างความเข้าใจพื้นฐานก่อนจะ
น าเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกัมพูชาและเมียนมาร์ 
และความเสี่ ยงที่ศุลกากรไทยควรเฝ้าระวังใน
บทความต่อไป 

 
1 นอกจาก GATT หลัก MFN ยังปรากฏในความตกลงทั่วไปว่าดว้ยการค้า
บริการ (GATS) มาตรา 2 และความตกลงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights: TRIPS) มาตรา 4 ดว้ยเช่นกัน 

หลักการที่ถือเป็นเสาหลักเสาหนึ่งของ GATT คือ หลัก
ปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (Most Favoured 
Nation: MFN) ในมาตรา 11 ซ่ึงก าหนดให้ประเทศ
สมาชิกปฏิบัติต่อประเทศสมาชิกอ่ืนๆ อย่างเท่าเทียม
กัน กล่าวคือ หากประเทศสมาชิกนั้นให้สิทธิประโยชน์
แก่ประเทศสมาชิกใด (เช่น การลดอัตราภาษีส าหรับ
สิ น ค้ า ช นิ ด ห นึ่ ง )  ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก นั้ น ต้ อ ง ใ ห้ 
สิ ท ธิ เ ช่ น เ ดี ย ว กั น กั บ ป ร ะ เ ท ศ สม า ชิ ก อ่ื นด้ ว ย  
ซึ่ งหมายความว่า  ประเทศสมาชิกนั้นต้องจัดเก็บ 
ภาษีสินค้าชนิดหนึ่งในอัตราที่เท่ากันไม่ว่าสินค้านั้นจะ
น าเข้ามาจากประเทศสมาชิกใดก็ตาม  

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ประเทศสมาชิกสามารถให้
สิทธิประโยชน์แก่ประเทศสมาชิกหนึ่งโดยไม่ต้องให้สิทธิ
ประโยชน์นั้นแก่ประเทศสมาชิกอ่ืนได้ เช่น  

1. การท าความตกลงการค้าเสรี (free trade 
agreement: FTA) เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่
สินค้าบางประเภทระหว่างประเทศภาคีเท่านั้น เช่น  
การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Ares: AFTA)2 ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 

2 ปัจจุบันใช้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in 
Goods Agreement) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ซ่ึงมี
การปรับปรุงจากข้อตกลงทางการค้าเดิม คือ ความตกลงว่าด้วยการใช้
มาตรการก าหนดอัตราอากรร่วมเพือ่จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน 
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ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม 

2. การให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่ประเทศ
ก าลังพัฒนา (Generalized System of Preferences: 

GSP) ตามหลักการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษแก่ประเทศ
ก าลังพัฒนา (Special and Differential Treatment: 
S&D) เพ่ือให้สามารถเข้าร่วมในระบบการค้าพหุภาคีได้ 
โดยประเทศพัฒนาแล้วให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศก าลัง
พัฒนาเพียงฝ่ายเดียว เช่น การเก็บอัตราภาษีน าเข้าที่
ร้อยละ 0 หรือในอัตราที่ต่ า ส าหรับสินค้าที่มีถิ่นก าเนิด
ในประเทศก าลังพัฒนานั้น ทั้งนี้ ประเทศพัฒนาแล้ว
เป็นผู้ก าหนดว่า ประเทศก าลังพัฒนาประเทศใด 
จะได้รับสิทธิดังกล่าว และมีสินค้าประเภทใดบ้างที่ 
จะได้รับสิทธินั้น  

3. การใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าที่ 
ไม่เป็นธรรม3 

   3.1 การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 
(anti-dumping measures) เ มื่ อ ผู้ ป ร ะกอบกา ร
ส่งออกสินค้าในราคาที่ต่ ากว่าราคาปกติที่ขายในตลาด
ภายในประเทศของตน ในการนี้ ประเทศสมาชิกอาจใช้
มาตรการตอบโต้โดยเรียกเก็บภาษีน าเข้าเพ่ิมเติมจาก
สินค้าที่มาจากประเทศส่งออกนั้นเพ่ือให้ราคาใกล้เคียง

 
(Agreement on the Common Effective Preferential Tariff : 
CEPT) ที่เคยใช้มาตั้งแต่ปี 2536 (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
http://www.dft.go.th/th-th/DetailHotNews/ArticleId/5079/-
AFTA-1-2) 

กับราคาปกติ  (normal value) หรื อ เ พ่ือ เยี ยวยา 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมในประเทศน าเข้า 

  3 . 2  ม า ต ร ก า ร ต อ บ โ ต้ ก า ร อุ ดหนุ น 
(countervailing measures) เช่น ในกรณีที่ภาครัฐ
ให้การสนับสนุนทางการ เงิ นแก่การผลิตสิ นค้ า 
ประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อการส่งออก และหากเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด ประเทศน าเข้าสามารถเรียกเก็บ
ภาษีตอบโต้การอุดหนุนได้ 

  3.3 มาตรการปกป้องการน าเข้าสินค้าที่
เพิ่มขึ้น (safeguard measures) ในกรณีท่ีอุตสาหกรรม
ภายในประเทศได้รับความเสียหายร้ายแรงจากการน าเข้า
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศที่น าเข้าอาจใช้มาตรการ
จ ากัดการน าเข้าหรือเพ่ิมอัตราภาษีศุลกากร อย่างไรก็ตาม 
ประเทศน าเข้าสามารถใช้มาตรการคุ้มครองฯ กับประเทศ
ก าลังพัฒนาได้ในบางกรณี เช่น หากประเทศก าลังพัฒนา
นั้นส่งออกสินค้ามากกว่าร้อยละ 3 ของปริมาณน าเข้า
สินค้านั้นทั้งหมด เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการโต้ตอบทางการค้าอาจ
ไม่ได้มีผลต่อประเทศที่เป็นเป้าหมายเพียงประเทศเดียว
เท่านั้น เพราะอาจมีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ด้วย
วิธีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขนส่งสินค้าผ่าน
ประเทศท่ีสามที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายของการใช้มาตรการ

3 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ จดหมายขา่วศุลกากร (CPMU news) ปีที ่1  
ฉบับที่ 8 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559 
http://brussels.customs.go.th/data_files/d0f105e1c005322a218
90e40537c2cc6.pdf 
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ดังกล่าวเพ่ือสวมถิ่นก าเนิดของประเทศที่สามนั้น4 จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยง (anti-
circumvention measures) โดยในประเทศไทยมี
พระร าชบัญญั ติ ก า รตอบ โต้ ก า รทุ่ มตล าดแล ะ 
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่  2)  
พ.ศ. 2562 โดยตามมาตรา 71/4 การหลบเลี่ยง
มาตรการตอบโต้อาจเกิดข้ึนได้ในหลายกรณี เช่น 

1. การแก้ไขดัดแปลงสินค้าที่ถูกใช้มาตรการ
ตอบโต้ เ พียงเล็กน้อยโดยไม่มีผลต่อลักษณะหรือ
คุณสมบัติที่ส าคัญของสินค้านั้น ไม่ว่าการแก้ไขดัดแปลง
สินค้าดังกล่าวจะท าในประเทศที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้
หรือในประเทศอ่ืน  

2. การส่งออกสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้
จากประเทศที่ถูกใช้มาตรการดังกล่าวมาประเทศไทย
โดยผ่านประเทศอ่ืน  

3. การส่งออกสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้
จากประเทศที่ถูกใช้มาตรการดังกล่าวมาประเทศไทย
โดยผ่านผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายที่ไม่ถูกเรียกเก็บหรือ
รายที่ถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือ 

การอุดหนุนในอัตราที่ต่ ากว่าอัตราที่สินค้านั้นถูก 
เรียกเก็บ 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยว่ามีการหลบเลี่ยง
มาตรการตอบโต้ มาตรา 71/13  ให้ขยายการเรียกเก็บ
อากรตอบโต้ การทุ่ มตลาดหรื อการ อุดหนุนกับ 
การน าเข้าสินค้าที่หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ในอัตราไม่
เกินอัตราสูงสุดที่เรียกเก็บกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการ
ตอบโต้จากประเทศผู้ส่งออกนั้น โดยศุลกากรเป็น
หน่วยงานที่มีอ านาจในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว 

ความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการของกฎหมาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
การค้าโลกนั้น จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้าใจ
ภาพรวมของกลไกภาครัฐในการค้าระหว่างประเทศ
เพื่อน าไปวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ชายแดน 
แม้ว่ามาตรการตอบโต้ทางการค้าบางมาตรการจะ
ไม่ได้มีผลโดยตรงกับประเทศไทยก็ตาม ดังจะเห็นได้
จากกรณีที่เกิดขึ้นในบทความต่อไป 

อ้างอิง 
WTO. Principles of the trading system. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm. Accessed 19 June 

2019. 
WTO. Special and differential treatment provisions. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/dev_special_differential_provisions_e.htm. Accessed 19 June 2019. 
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

 
4 มีการถกเถียงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการหลบเลี่ยงมาตรการโต้ตอบใน
เวที WTO แต่ยังไม่สามารถบรรลุความตกลงได้ ประเทศสมาชิกจึง
มอบหมายให้ Committee on Anti-Dumping Practices เป็น

ผู้ด าเนินการศึกษาหาวิธีแก้ปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในคราว
การประชุมที่เมืองมาร์ราเคช ประเทศโมร็อกโกเมื่อปี 2537 
(https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm) 
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มาตรการโตต้อบทางการคา้ของสหภาพยโุรปต่อ 

ขา้วกมัพชูาและเมียนมาร ์

กอ่ใหเ้กิดความเสี่ยงท่ีศลุกากรไทยตอ้งเผชิญอยา่งไร 

ข้าว จัดเป็นสินค้าส่งออกส าคัญของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย 
กัมพูชา และเมียนมาร์ โดยกัมพูชาและเมียนมาร์เป็น
ประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า (Generalized 
System of Preferences: GSP) จากสหภาพยุโรป
ฝ่ายเดียวตามโครงการ Everything But Arms (EBA) 

ซึ่งก าหนดให้มีการยกเว้นภาษีศุลกากรและข้อจ ากัด
เชิงโควตาแก่สินค้าจากประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด  
(least developed countries) แต่ไม่รวมถึงสินค้า
ประเภทอาวุธและกระสุนปืน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่

เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา สหภาพยุโรป 
ได้ใช้มาตรการปกป้องการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น
( safeguard measures) กั บ สิ น ค้ า ข้ า ว จ า กทั้ ง 
สองประเทศอันก่อให้เกิดความเสี่ยงบางประการ 
ที่ศุลกากรไทยต้องเตรียมตัวรับมือ 

เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รัฐบาล
อิตาลีและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ผลิตข้าว 
(สเปน ฝรั่งเศส โปรตุเกส กรีซ ฮังการี โรมาเนีย และ
บัลแกเรีย )  ได้ ร้องขอให้คณะกรรมาธิการยุ โ รป

Credit: 77 ข่าวเด็ด 
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ด าเนินการสืบสวนสอบสวนการน าเข้าข้าวจากกัมพูชา
และ เ มี ย นมา ร์ ซึ่ ง มี ร า ค าต่ า ม า กจน ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด 
ความเสียหายต่อผู้ประกอบการในสหภาพยุโรป  

จากการสืบสวนสอบสวนอย่ าง เป็ นทางการ ใน 
เดือนมีนาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปพบว่า  
การน าเข้าข้าวสายพันธุ์อินดิกา (Indica rice)1 จากทั้ง
กัม พูชาและ เมียนมาร์ มี ปริ มาณรวมกัน เ พ่ิ มขึ้ น 
ร้อยละ 89 ในช่วงฤดู เพาะปลูก 5 ฤดูที่ ผ่ านมา  
ในขณะเดียวกัน สินค้าข้าวจากทั้งสองประเทศมีราคา
ต่ ากว่าข้าวในตลาดสหภาพยุโรปเป็นอย่างมากและ
ราคาข้าวจากทั้งสองประเทศลดลงในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ด้วยเหตุนี้  การน าเข้าข้าวปริมาณมากใน 
ร าคาต่ า ในช่ ว ง ร ะยะ เ วล า อันสั้ น จึ ง ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด 
ความเสียหายแก่ผู้ผลิตข้าวในสหภาพยุโรปซึ่งสูญเสีย
ส่วนแบ่งการตลาดในสหภาพยุโรปจากร้อยละ 61 เป็น 
ร้อยละ 39 

ด้ วย เหตุนี้  คณะกรรมาธิ การยุ โ รป ได้ปร ะก าศ 
Implementing Regulation (EU) 2019/672 ลงใน 

 
1 รหัสพิกัด 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 และ 1006 30 98 
ตามระบบ Combined Nomenclature (CN) ซ่ึงเป็นระบบจัดจ าแนก
ประเภทสินค้าของสหภาพยโุรป (ดู Implementing Regulation (EU) 
2019/67 ข้อ 2.1(13)) 
   ขา้วอินดิกา (Indica rice) มีลักษณะเมล็ดยาวรี ต้นสูง เป็นขา้วที่ปลกู
ในเอเชียเขตมรสุม ตั้งแต่ จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย 
อินเดีย และศรีลังกา ข้าวพันธุ์นี้ค้นพบคร้ังแรกในอินเดียและต่อมาได้
พัฒนาไปปลูกที่ทวีปอเมริกา โดยขา้วเจา้หรือข้าวหอมมะลิ ถอืเป็น 
พันธุ์หนึ่งของข้าวประเภทนี ้(CIC Weekly ฉบับที่ W5/2562  
7-10 พ.ค. 2562 หน้า 1) 

Official Journal of the European Union เมื่อวันที่ 
17 มกราคม 2562 เพ่ือเริ่มเก็บภาษีศุลกากรในอัตรา
ปกติส าหรับสินค้าข้าวจากกัมพูชาและเมียนมาร์ตั้งแต่
วันที่ 18 มกราคม 2562 เป็นต้นไป3 เป็นระยะเวลา 3 
ปี โดยในปีแรกจะเก็บในอัตราตันละ 175 ยูโร และ
ลดลงจนถึง อัตราตันละ 150 ยู โร ในปีที่  2 และ  
125 ยูโร ในปีที่ 3 

มาตรการทางภาษีดั งกล่ าวอาจ เป็น เหตุ ให้ เกิด 
การลักลอบขนส่งข้าวจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาใน
ประเทศไทยเพ่ือปลอมแปลงถิ่นก าเนิดสินค้าก่อนจะ
ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป 
ทั้ งนี้  แม้ว่ าประเทศไทย
ไม่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ  GSP 

2 ชื่ออยา่งเป็นทางการ คือ Commission Implementing Regulation 
(EU) 2019/67 of 16 January 2019 imposing safeguard measures 
with regard to imports of Indica rice originating in Cambodia 
and Myanmar/Burma 
3 Implementing Regulation (EU) 2019/67 มาตรา 3 ก าหนดให้ม ี
ผลใช้บังคับในวันถัดจากวันที่ประกาศลงใน Official Journal of the 
European Union โดย Implementing Regulation ดังกล่าวประกาศ
ลงใน Official Journal เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 (https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/67/oj) 

Credit: tic group 
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จากสหภาพยุโรป แต่การน าเข้าข้าวที่มีถิ่นก าเนิดสินค้า
ในประเทศไทยมีอัตราภาษีที่น้อยกว่าอัตราภาษีส าหรับ
ข้าวจากเมียนมาร์หรือกัมพูชาประมาณตันละ 25 ยูโร   
ซึ่งสามารถลดต้นทุนของการส่งออกไปยังประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปได้มากในระดับหนึ่งในกรณีที่
ส่งออกในปริมาณมาก ด้วยเหตุนี้ ศุลกากรไทยจึงควร
เฝ้ า ระวั งการลักลอบและหลีก เลี่ ย งการน า เข้ า 
ข้าวสายพันธุ์เดียวกัน (like products) จากประเทศ
เ พ่ือนบ้ านทั้ งสองประ เทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง 
ด่านศุลกากรที่มีพรมแดนติดกับทั้งสองประเทศ เช่น 
ด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย และด่านศุลกากร
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นต้น4  

จะเห็นได้ว่า มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
บางประการที่ใช้กับประเทศเพื่อนบ้านนั้น แม้ไม่ได้มี
ผลโดยตรงกับประเทศไทย แต่อาจส่งผลกระทบ

ทางอ้อมบางประการที่ศุลกากรควรเฝ้าระวังเพื่อ
ป้องกันการกระท าความผิดทางศุลกากรและความผิด
ตามกฎหมาย อ่ืน  ๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อง  รวมทั้ ง เ ป็ น 
การตอกย้ าว่า นอกจากเป็นหน่วยงานที่ มีหน้าที่ 
ในการจัดเก็บภาษีสินค้าแล้ว ศุลกากรยังมีบทบาท
ส าคัญในการป้องกันความเสียหายต่อผู้ประกอบการ
ภายในประเทศและปกป้องภาพลักษณ์ของสินค้าไทย
ในสายตาของประเทศต่าง ๆ ด้วย เพราะในกรณีนี้ 
หากเกิดการปลอมแปลงถิ่นก าเนิดสินค้าในประเทศ
ไทยเพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปอาจใช้
มาตรการบางประการที่อาจส่งผลให้การส่งออกสินค้า
จากไทยไปยังประเทศสมาชิกมีความยากล าบาก 
มากขึ้น 

 

 
 
อ้างอิง 
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/67 of 16 January 2019 imposing safeguard measures with 

regard to imports of Indica rice originating in Cambodia and Myanmar/Burma. Official Journal of the 
European Union 17.1.2019 L 15/5. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/67/oj. Accessed 20 
June 2019. 

European Commission. EU imposes safeguard measures on rice from Cambodia and Myanmar. 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1970. Accessed 20 June 2019. 

ศูนย์ประมวลข้อมลูการข่าวทางศลุกากร (ศปข.). CIC Weekly ฉบับท่ี W5/2562 7-10 พ.ค. 2562 หน้า 1-3. 

 
4 CIC Weekly ฉบับที่ W5/2562 7-10 พ.ค. 2562 หน้า 3 
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ราคาโปรโมชั่นช่วง Flash Sale เป็นราคาศลุกากรได ้

 ในการประชุมครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการเทคนิคด้านการประเมิน
ราคาศุลกากร (Technical Committee on Customs Valuation) มีมติรับความคิดเห็นเชิงเสนอแนะที่ 23.1 
(Advisory Opinion 23.1) ว่าด้วยการประเมินราคาสินค้าน าเข้าที่ซื้อขายในการขายลดราคาครั้งใหญ่ในช่วงเวลา
จ ากัด (flash sale) สืบเนื่องจากประเด็นที่ศุลกากรมอริเชียสเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 1. ราคาสินค้าที่ซื้อขายในช่วง flash sale สามารถยอมรับเป็นราคาซื้อขาย  (transaction value)  
ตามมาตรา 1 ของความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากรหรือไม่ 
 2. ราคาที่ได้รับส่วนลดดังกล่าวสามารถน ามาใช้ก าหนดราคาซื้อขายของสินค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้
หรือไม่ ในกรณีที่ไม่มีราคาซื้อขาย 
 ในการนี้ คณะกรรมการฯ ยืนยันว่า ราคาซื้อขายเป็นเกณฑ์ล าดับแรกในการประเมินราคาภายใต้ 
Agreement on Implementation of Article VII of the GATT 1994 และในกรณีนี้  ราคาที่ ได้รับส่วนลด
ดังกล่าวสามารถยอมรับเป็นราคาศุลกากรได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ในมาตรา 1 (การประเมินราคาศุลกากร
โดยพิจารณาจากราคาซื้อขาย) 
 ส าหรับประเด็นที่ 2 นั้น คณะกรรมการฯ เห็นว่า ราคาซื้อขายในช่วง flash sale อาจน ามาใช้ในประเมิน
ราคาสินค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา 2 (สินค้าที่เหมือนกัน) หรือมาตรา 3 
(สินค้าคล้ายกนั) แล้วแต่กรณี 
 ความเห็นเชิงเสนอแนะดังกล่าวจะช่วยอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม ความเห็นเชิงเสนอแนะนี้ยังต้องได้รับ  
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะมนตรี (WCO Council) ซึ่งจะจัดประชุมข้ึนในเดือนมิถุนายน 2562 นี้ 
 
อ้างอิง 
WCO. Instrument on Valuation of imported goods purchased in flash sales. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/may/instrument-on-valuation-of-imported-goods-
purchased-in-flash-sales.aspx. Accessed 28 May 2019. 
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ที่ประชุม WCO Inter-Regional Forum on Special Customs Zones/Free Zones  
เห็นควรให้ศุลกากรเข้ามามีบทบาทในการควบคุมเขตประกอบการเสรีมากขึ้น 

ศุลกากรสมาชิกองค์การศุลกากรโลก (WCO) 30 ราย จากทั้งยุโรปและเอเชีย/แปซิฟิก เข้าร่วม WCO 

Inter-Regional Forum on Special Customs Zones/Free Zones ระหว่ างวันที่  15 -17 พฤษภาคม 2562 ณ  
ประเทศคาซัคสถาน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเขตประกอบการพิเศษทางศุลกากร  
(ในประเทศไทยเรียกว่า เขตประกอบการเสรี (Free Trade Zone: FTZ) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไข
อนุสัญญาเกียวโตฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ FTZ โดยที่ประชุมฯ สรุปผลการอภิปรายหารือดังนี้ 

1. มีศุลกากรสมาชิกเพียงไม่ก่ีรายที่สามารถเข้าถึงระบบข้อมูล/บัญชีของผู้ประกอบการใน FTZ 
2. ศุลกากรสมาชิกหลายรายก าหนดนิยามให้ FTZ อยู่นอกเขตศุลกากร ในขณะที่ศุลกากรสมาชิกบางราย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป บัญญัติให้ FTZ เป็นพื้นที่ในเขตศุลกากร 
3. ศุลกากรสมาชิกหลายรายพบว่า FTZ ถูกน าไปใช้กระท าผิดในหลายกรณี เช่น การปลอมแปลง 

ถิ่นก าเนิดสินค้า เป็นต้น 
ในการนี้ ที่ประชุมฯ เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการ FTZ เช่น 
1. ค านิยามของ FTZ ควรลบค าว่า “อยู่นอกเขตศุลกากร (out of Customs territory)” ในอนุสัญญา

เกียวโตฯ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้ามาตรวจสอบได้ 
2. การมีส่วนร่วมของศุลกากร ควรให้ศุลกากรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดตั้ง FTZ (การก่อสร้าง  

แผนผัง) และในการลงทะเบียนผู้ประกอบการในเขตดังกล่าว 
3. พิธีการศุลกากร ควรใช้วิธีการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งข้อมูลเกี่ยวกับ 

การน าสินค้าเข้ามา จัดเก็บ หรือน าออกจาก FTZ 
4. การควบคุมทางศุลกากร ควรมีการควบคุมทางศุลกากรในขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งในการขนส่งผ่านแดน

และขนส่งถ่ายล า โดยอาจใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น e-seal หรือระบบ GPS เป็นต้น 
5. ความร่วมมือ ควรมีการสื่อสารและความร่วมมือกับผู้ประกอบการใน FTZ โดยอาจพิจารณาใช้

โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO 

อ้างอิง 
WCO. WCO Inter-Regional Forum on Special Customs Zones/Free Zones (SCZs) in Kazakhstan boosts global efforts to strengthen 

Customs control in SCZs. http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/may/wco-inter-regional-forum-on-
special-customs-zones.aspx. Accessed 31 May 2019. 



รายงานความเคล่ือนไหว  

 

ส ำนกังำนทีป่รกึษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรสัเซลส ์HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 18 

 
 

 

WCO สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศในศุลกากร 

 ความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องที่อยู่ ในวาระของโครงการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถ (Capacity Building) ขององค์การศุลกากรโลก (WCO) โดย WCO ได้จัดท าเครื่องมือต่างๆ  
เพ่ือผลักดันประเด็นดังกล่าวในศุลกากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Gender Equality Organizational Assessment 
Tool (GEOAT) ซ่ึง WCO ได้เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2556 

 GEOAT ช่วยให้ศุลกากรสามารถประเมินนโยบายของตนเพ่ือหาจุดบกพร่องในเรื่องความเท่าเทียมและ
ความหลากหลายทางเพศ โดย WCO ได้พัฒนาปรับปรุง GEOAT ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลเรื่อยมา  
ในฉบับใหม่ล่าสุดนี้ มีการปรับปรุงการใช้ภาษาใน GEOAT มีค านิยามของความเท่าเทียมและความหลากหลายทาง
เพศและค าอธิบายเพ่ิมเติม วิธีการบริหารจัดการโครงการเกี่ยวกับเพศ และรายการตั วบ่งชี้ส าหรับสนับสนุน 
การด าเนินโครงการ นอกจากนี้ WCO ยังบรรจุบทเรียนเรื่อง “การสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในศุลกากร” 
(Advancing gender equality in Customs) ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติลงใน CLiKC! Platform ซึ่งเป็น
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของ WCO ด้วย 

 จากการส ารวจของ WCO ในปี 2562 เจ้าหน้าที่ศุลกากรส่วนใหญ่ยังคงเป็นเพศชาย โดยมีเพศหญิง 
ราวร้อยละ 38 ทั่วโลก โดยมีความแตกต่างกันตั้งแต่ร้อยละ 5.9 ในบางประเทศ ไปจนถึงร้อยละ 73 ในบางประเทศ 
นอกจากนี้ จ านวนบุคลากรหญิงมีจ านวนน้อยกว่าบุคลากรชายในต าแหน่งผู้บริหาร/อาวุโส 

 ในการนี้ WCO สนับสนุนให้สมาชิกใช้เครื่องมือต่างๆ ของ WCO ในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับ
ความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ และการมีส่วนร่วมใน Virtual Working Group เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือของ WCO ต่อไป 

 ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด GEOAT ได้ที่ http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/ 
global/pdf/media/newsroom/press/gender-equality-assessment-tool-_-final.pdf?db=web 

อ้างอิง 
WCO. WCO releases new Customs tools to advance gender equality and diversity. WCO News 89, June 2019. 

https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-89/wco-releases-new-customs-tools-to-advance-
gender-equality-and-diversity/. Accessed 12 June 2019. 
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ศุลกากรอินเดียใช้ตราผนึกอิเล็กทรอนิกส์ในการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
 ในปี 2562 อินเดียจัดเป็นประเทศ 1 ใน 10 ประเทศแรก ที่ ได้รับการเลื่อนอันดับในรายงาน  
Doing Business ซึ่งจัดท าโดยธนาคารโลก (World Bank) ในประเภทการค้าระหว่างประเทศ (Trading across 
borders) จากอันดับที่ 146 ขึ้นสู่อันดับที่ 80 โดยหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้อินเดียเลื่อนอับดับอย่างก้าวกระโดด คือ 
การใช้ตราผนึกอิเล็กทรอนิกส์ (electronic seal) 
 ในอดีต ศุลกากรอินเดียใช้ตราผนึกเชิงกลแบบใช้ครั้งเดียว (one-time use mechanical seal) ซึ่งมี
ข้อจ ากัดหลายประการ เช่น ไม่มีการก าหนดมาตรฐานส าหรับตราผนึก ไม่มีระบบแจ้งเตือนที่น่าเชื่อถือในกรณีที่มี
การแกะท าลายหรือท าให้ตราผนึกได้รับความเสียหาย และไม่มีระบบตรวจสอบติดตามการเคลื่อนย้ายของสินค้าได้ 
เป็นต้น ส่งผลให้ศุลกากรต้องมีการเพ่ิมความเข้มงวดในการควบคุมตรวจสอบอันเป็นการเพ่ิมต้นทุนและเวลาใน 
การประกอบธุรกรรมส าหรับผู้ประกอบการ ทั้งยังไมก่่อให้เกิดห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงปลอดภัย 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้าและลดโอกาสการกระท าผิดกฎหมาย เช่น การสับเปลี่ยนสินค้า  
การเปลี่ยนแปลงสินค้าและการเพ่ิมเติมสินค้าภายหลังที่โรงงานได้มีการปิดผนึกตราผนึกเรียบร้อยแล้ว ศุลกากร
อินเดียได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO และผู้ส่งออกภายใต้พิธีการติดตราผนึกอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ตัวเอง (self-sealing procedure) ติดผนึกตราผนึกอิเล็กทรอนิกส์กับตู้คอนเทนเนอร์ที่จะส่งออกในขณะขนส่งไปยัง
ท่าเรือ โดยตราผนึกดังกล่าวใช้ระบบระบุอัตลักษณ์ด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ (Radio Frequency Identification: RFID) 
ที่สามารถตรวจสอบทาง Portal web หรือใช้เครื่องอ่านแบบเคลื่อนที่ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์นั้นได้ 
นอกจากนี้ เพ่ือช่วยลดต้นทุนของผู้ส่งออกศุลกากรอินเดียไม่ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการบันทึกข้อมูลลงในตราผนึก 
โดยข้อมูลจะบันทึกลงใน Cloud hosted platform กล่าวคือ เมื่อผู้ส่งออกบรรจุและบรรทุกสินค้าเรียบร้อยแล้ว  
ผู้ส่งออกจะป้อนหมายเลขตราผนึก หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ และหมายเลข 
ใบขนสินค้าขาออกลงใน Cloud Application และเมื่อสินค้ามาถึงที่ท่าหรือจุดพักสินค้าก่อนถึงท่า เจ้าหน้าที่
ศุลกากรจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อมโยงกับตราผนึกโดยใช้เครื่องอ่านแบบติดตั้งอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ ทั้งนี้ 
ต้นทุนของการใช้ระบบดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดภาระหรือต้นทุนอย่างมีนัยยะส าคัญต่อผู้ส่งออก ในทางกลับกัน 
วิธีการดังกล่าวกลับก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้น 
 การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานศุลกากรอินเดียนี้ องค์การศุลกากรโลกได้น ามายกตัวอย่างเป็น
กรณีศึกษา สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แหล่งอ้างอิงท้ายบทความนี้ 

อ้างอิง 
Indian Customs. Improving facilitation through the use of electronic seals. WCO News 89, June 2019. 

https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-89/improving-facilitation-through-the-use-of-electronic-seals/. 
Accessed 14 June 2019. 
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ศุลกากรเบลเยียมยกระดับการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
ส าหรับ e-commerce 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ศุลกากรเบลเยียมเปิดตัวระบบตรวจปล่อยสินค้า “BE-GATE” เป็นครั้งแรก
ของสหภาพยุโรป เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้าส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบการสามารถ
เข้าใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

BE-GATE ช่วยให้ผู้ประกอบการยื่นใบแจ้งการมาถึงของสินค้า (les notifications d’arrivée) หลายใบ
เข้าสู่ระบบในคราวเดียวโดยใช้แบบฟอร์มที่ก าหนด และส าหรับสินค่าที่มีมูลค่าไม่เกิน 22 ยูโร แบบฟอร์มดังกล่าว
จะท าหน้าที่เป็นใบตรวจปล่อยสินค้าส าหรับการบริโภคด้วย (la déclaration de mise à la consommation) 
อย่างไรก็ตาม หากสินค้ามีมูลค่ามากกว่า 22 ยูโร จะต้องยื่นใบขนสินค้าเพ่ิมเติมผ่านระบบ PLDA (PaperLess 
Douanes et Accises) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ส าหรับบริหารจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

นอกจากนี้ BE-GATE ยังเปิดให้บริการส าหรับการส่งออกสินค้าในกรอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
โดยหากสินค้ามีมูลค่าไม่เกิน 1,000 ยูโร และน้ าหนักไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม ผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นใบขนสินค้า
เพ่ิมเติมเข้าสู่ระบบ PLDA 

ลักษณะเด่นของ BE-GATE คือ การเชื่อมต่อระบบที่มั่นคงปลอดภัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลจ านวน
มากไดอ้ย่างรวดเร็ว และหากไม่ใช่ของที่ถูกเลือก สินค้าจะได้รับการตรวจปล่อยทันท ีนอกจากนี้ ระบบจะประเมิน
ราคาโดยด้วยวิธีที่เหมาะสมเป็นรูปธรรม 

มาตรการดังกล่าวของศุลกากรและสรรพสามิตเบลเยียมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การน าเข้า/ส่งออกที่ 
เรียบง่ายยิ่งขึ้นของเบลเยียมในฐานะศูนย์กลางการค้าต่างประเทศของสหภาพยุโรป หน้า Portal Web ใหม่นี้
รองรับการค้าออนไลน์ที่ก าลังเติบโต โดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานBrussels ท่าอากาศยาน Liège ท่าเรือ Antwerp  
และท่าเรือ Zeebrugge 

อ้างอิง 
Service Public Fédéral Finances. E-COMMERCE / BE-GATE.  https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/ 

entreprises/douane/e-commerce-be-gate#q7. Accessed 17 June 2019. 
Brussels Airport. La Belgique lance une plate-forme douanière numérique - BE-GATE simplifie le commerce 

électronique. https://www.brusselsairport.be/pressroom/la-belgique-lance-une-plate-forme-
douaniere-numerique---be-gate-simplifie-le-commerce-electronique/. Accessed 17 June 2019. 

 



รายงานความเคล่ือนไหว  

 

ส ำนกังำนทีป่รกึษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรสัเซลส ์HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 21 

 
 

 

สหภาพยุโรปเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางกระจายข้อมูลขา่วสารทางภาษี 

 คณะกรรมาธิการยุโรปฝ่ายภาษีและสหภาพศุลกากร (DG Taxud) เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่

เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับภาษีของสหภาพยุโรปผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 

 1. Taxes in Europe Database 

 2. Taxation Trends Report 

 3. Tax Policies in the EU 

 4. Taxation Papers 

 คณะกรรมาธิการยุโรปจะใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามในการพัฒนาการบริหารจัดการและการสื่อสารข้อมูล

เกี่ยวกับภาษีผ่านช่องทางดังกล่าว รวมทั้งเพ่ือยกระดับฐานข้อมูลทางภาษีของสหภาพยุโรปด้วย 

 ผู้ที่สนใจสามารถตอบแบบสอบถามได้จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ https://www.surveygizmo.eu/s3/ 

90139513/DG-TAXUD-Economic-analysis-of-taxation-web-page-survey-questionnaire 

อ้างอิง 

European Commission. Survey on communication channels for EU tax information. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/survey-communication-channels-eu-tax-information_en. 

Accessed 18 June 2019. 
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WCO และ INTERPOL ร่วมมือเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรและ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจในประเทศอาเซียนเพ่ือปราบปรามการค้าพืชป่าและสัตว์ป่าผิดกฎหมาย 

 องค์การศุลกากรโลก (WCO) ภายใต้โครงการ INAMA โดยความร่วมมือกับองค์การต ารวจสากล 
(INTERPOL) จั ดการฝึ กอบรม Illegal Wildlife Trade Regional Customs – Police Workshop for Asian 
Countries ณ กรุงเทพฯ โดยมีกรมศุลกากรเป็นเจ้าภาพ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ศุลกากร 12 ราย และ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 3 นาย มีผู้แทนจากกัมพูชา ลาว มาเลซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม รวมทั้งเจ้าหน้าที่
จาก Regional Intelligence Liaison Office for Asia-Pacific เข้าร่วม 
 การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนึกถึงการลักลอบค้าพืชป่าและสัตว์ป่าในศุลกากร
และต ารวจในประเทศทวีปเอเชีย แนะน า platform บนอินเตอร์เน็ตของ WCO เช่น ENVIRONET ให้ผู้เข้าร่วมได้
รู้จัก สร้างทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปราบปรามการลักลอบค้าพืชป่าและสัตว์ป่าตามอนุสัญญา CITES เชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ต ารวจ และเพ่ือให้การประสานงานระหว่างทั้งสองหน่วยงาน
เป็นไปด้วยความราบรื่น รวมทั้งเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานร่วมกันในการปฏิบัติการปราบปราม
การค้าพืชป่าและสัตว์ป่าผิดกฎหมาย 
 ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นกุญแจส าคัญในการปราบปรามการค้าพืช
ป่าและสัตว์ป่าผิดกฎหมายซึ่งต้องมีการติดตามการสืบสอบสอบสวนและการด าเนินคดีอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่  
การทลายเครือข่ายอาชญากรรม ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรในการฝึกอบรบจึงครอบคลุมถึงเทคนิคการสืบสวนสอบสวน 
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานและการด าเนินคดี การบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติการ
ร่วมกันระหว่างต ารวจและศุลกากร 
 ศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ชายแดนโดยต้องอาศัยความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายบางฉบับ การฝึกอบรมครั้งนี้จึงเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management) ที่องค์การศุลกากรโลกสนับสนุนเสมอมา 

อ้างอิง 
WCO. The WCO and INTERPOL join hands once again to strengthen the capacities of Asian Customs and Police 

administrations to mitigate Illegal Wildlife Trade. 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/june/the-wco-and-interpol-join-hands-once-
again-to-strengthen.aspx. Accessed 19 June 2019.  
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การประชุม Customs Co-operation 
Council Sessions ครั้งที ่133/134 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร  
น าย นิ ติ  วิ ท ย า เต็ ม  อั ค ร ร าช ทู ต  (ฝ่ า ย ศุ ล ก าก ร )  
นางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน และคณะฯ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี 
ความร่วมมือทางศุลกากร (Customs Co-operation Council 
Sessions) ครั้งที่ 133/134 ซึ่งเป็นการประชุมระดับสูงสุดของ
องค์การศุลกากรโลก ระหว่างวันที่  27-29 มิถุนายน 2562  
ณ ส านักงานใหญ่ องค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์  
ประเทศเบลเยียม  

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติรับรองเอกสารและเครื่องมือ
ต่างๆ เช่น ระบบ HS ฉบับปี 2565 (ค.ศ. 2022) Joint WCO UPU Guidelines on exchange of electronic 
advance data between Posts and Customs และ WCO 
Strategic Plan for 2019/2022 ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการบริหาร
จัดการชายแดนร่วมกัน อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง)  
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

ในโอกาสนี้  อธิบดีกรมศุ ลกากรและคณ ะฯ ได้ 
เดินทางมาตรวจเยี่ยมส านักงานที่ ปรึกษาการศุลกากร  
ณ กรุงบรัสเซลส์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ด้วย  
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การประชุม WCO Working Group on the Comprehensive Review of the 
Revised Kyoto Convention (WGRKC) ครั้งที ่5 

นายเทิดศักดิ์  สุวรรณมณี  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) นางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ 
เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) และนายน าโชค ศศิกรวงศ์ เจ้าหน้าที่โครงการ CPMU เข้าร่วมประชุม WCO 
Working Group on the Comprehensive Review of the Revised Kyoto Convention (WGRKC) ครั้งที่ 5 
ระหว่างวันที ่3 - 6 มิถุนายน 2562 ณ องค์การศุลกากรโลก (WCO) กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 

ในการประชุมครั้งนี้ มีข้อเสนอเพ่ือแก้ไขอนุสัญญาเกียวโตฯ หลายข้อเสนอด้วยกันที่ได้รับการพิจารณาให้
เข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาร่างตัวบทอนุสัญญาฯ แล้ว รวมทั้งมีการอภิปรายหารือข้อเสนอจากผู้เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานภายนอกอันประกอบด้วยองค์การระหว่างประเทศ ตัวแทนภาคเอกชน และตัวแทนภาคการศึกษา  
โดยส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ จะจัดท ารายงานสรุปผลการประชุมเพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนต่อไป 
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Thailand-EU Seminar on E-Commerce and GDPR 

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) 
ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
ไท ย -สห ภ าพ ยุ โรป ว่ าด้ ว ย ก ารพ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (Thailand-EU 
Seminar on E-Commerce and GDPR)  
ใน ฐ าน ะผู้ ด า เนิ น ก ารสั ม ม น า ใน หั ว ข้ อ  

The State of E-Commerce in the World ตามค าเชิญของนายมนัสวดี  ศรี โสดาพล เอกอัครราชทู ต  
ณ กรุงบรัสเซลส์  เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีผู้ แทนจาก 
องค์การศุลกากรโลก (WCO) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป (EU) เข้าร่วม 

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เส ริ ม ส ร้ า งค วาม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในยุโรป
ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับสอง 
ของโลก และยังเป็นโอกาสในการจัดประชุม
กลุ่มย่อยระหว่างผู้แทนจาก WCO และ EU 
กับหน่วยงานของไทย ทั้งในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และประเด็น
ความร่วมมือ อ่ืนๆ ที่ มีความเกี่ยวข้องกับ
ศุลกากร อาท ิการปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษี
และอากรศุลกากรเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดท าความตกลงทวิภาคีเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล PNR ระหว่างไทยกับ EU 
อันจะเป็นการสนับสนุนภารกิจของกรมศุลกากรและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก 
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การประชุม EU-Thailand Working Group on Trade and Investment ครั้งที่ 14 

นายเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ 
เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมการประชุมคณะท างานด้านการค้าและการลงทุนสหภาพยุโรป -ไทย  
ครั้งที่ 14 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เพ่ือหารือแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจรวมถึงการลดอุปสรรค 
ทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี โดยในการประชุมดังกล่าว ฝ่ายสหภาพยุโรปมี 
นาย Peter Berz ผู้อ านวยการส านักภูมิภาคเอเชียใต้  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  
ของ DG Trade เป็นหัวหน้าคณะท างาน และฝ่ายไทย มีนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ เป็นหัวหน้าคณะท างาน 

ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าประเด็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งผลักดัน คือ การเลือกสมาชิกองค์กรอุทธรณ์แทน 6 ใน 7 
ต าแหน่งที่จะว่างลงในปลายปีนี้  ก่อนที่กระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้า ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของ WTO  
จะหยุดชะงักลง รวมถึงการปรับปรุงกลไกการระงับข้อพิพาท และการผลักดันให้การเจรจาในเรื่องที่ค้างอยู่มี 
ความคืบหน้าและหาข้อสรุปได้ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรี WTO เช่น การจัดท าความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การจัดท าความตกลงการอุดหนุนประมง เป็นต้น 
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เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าพบอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) 

นายเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) ให้การต้อนรับ นายณรงค ์อ าพินธ์ เจ้าหน้าที่
สัตวแพทย์ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  (สพส.) และนางสาวอาทินันท์ อินทรพิมพ์  
(ที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร) เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2562 ณ ส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจด้านงานศุลกากรกับการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ  ในฐานะส านักงานศุลกากรใน
ต่างประเทศที่มีภารกิจในการติดต่อประสานงานด้านศุลกากรกับองค์การศุลกากรโลก สหภาพยุโรปและประเทศ
สมาชิก และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งให้บริการตอบข้อหารือด้านศุลกากรแก่ท้ังผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป 
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Customs Attaché Summer Liaison Reception 

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก  
(ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมงานเลี้ยง Customs Attaché Summer Liaison Reception ซึ่งจัดโดยศุลกากรอังกฤษ 
(HM Revenue and Customs) เมื่ อ วั น ที่  1 7  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 2  ณ  British Ambassador's Residence  
กรุงบรัสเซลส์ เพ่ือร่วมรับฟังการน าเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของ Mr. William WILLIAMSON ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
จากศุลกากรอังกฤษในต าแหน่ง Director of Compliance and Facilitation ของ WCO และเป็นโอกาสใน 
การกระชับความร่วมมือด้านศุลกากรในกรอบพหุภาคีของประเทศสมาชิกองค์การศุลกากรโลกผ่านผู้แทนศุลกากร 
(Customs Attaché) ของประเทศต่างๆ ซึ่งประจ า ณ กรุงบรัสเซลส์ 
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Asia Pacific International Bazaar & Fashion Show 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วม 
งาน Asia Pacific International Bazaar & Fashion Show และร่วมกิจกรรมการแสดงแฟชั่นโชว์และการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติ ซึ่งจัดโดยสมาคมสตรีแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Women Association: 
APWA) โดยมีสถานเอกอัครราชทูตจีน ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพในปีนี้ 
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ถวายเพลและรับฟังการบรรยายธรรมโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 

นายเทิดศักดิ์ สุวรรณมณ ีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) 
และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) 
ร่วมถวายเพลและรับฟังการบรรยายธรรมให้แก่ข้าราชการซึ่ ง
ประจ าการ ณ กรุงบรัสเซลส์และลูกจ้าง โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
(ว. วชิรเมธี) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงบรัสเซลส์ 
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การประชุม Co-Operation Group of Drug Control Services at the European 
Airports and in General Aviation ครั้งที ่34 

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมการประชุม Co-Operation Group of Drug Control 

Services at the European Airports and in General Aviation ครั้งที่  34 ระหว่างวันที่  19-20 มิถุนายน 2562  
ณ Council of Europe – Pompidou Group เมืองสตราส์บูร์ก ประเทศฝรั่งเศส โดยมีเจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่
ต ารวจ เจ้าหน้าที่ชายแดน และเจ้าหน้าที่ท่ีบังคับใช้กฎหมายจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ / เค รื่ อ ง มื อ ต่ า ง ๆ  
ในการตรวจหายาเสพติดที่ท่าอากาศยานในภูมิภาคยุโรป 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยอาศัยการบริหารจัดการและ 
การจัดเก็บประวัติความเสี่ยง รวมทั้งเทคนิคควบคุมตรวจสอบ
ต่ า งๆ  ใน โอก าส นี้  ส า นั ก งาน ที่ ป รึ ก ษ าก า รศุ ล ก าก ร  
ณ กรุงบรัสเซลส์  จะน าเสนอรายละเอียดในจดหมายข่าว
ศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562  
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Japanese Self-Defence Forces Day 

นายเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา 
(ฝ่ายศุลกากร) ได้รับมอบหมายจาก นายมนัสวดี ศรีโสดาพล 
เอก อัค รราชทู ต  ณ  ก รุ งบ รั ส เซ ลส์  ให้ เข้ าร่ วม งาน 
เฉลิมฉลองวันกองก าลังป้องกันตัวเองของประเทศญี่ปุ่น 
(Self-Defense Forces Day) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562
ณ ท าเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ณ กรุงบรัสเซลส์  

นายฮาจิ เม ะ  ฮายาชิ  เอก อัค รราชทู ตญี่ ปุ่ น  
ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับแขก 
ผู้ มี เกี ย ร ติ อั น มี จ อ ม พ ล อ า ก า ศ  Sir Stuart Peach  
ประธานคณะกรรมาธิการทหารแห่งองค์การสนธิสัญญา 
แอตแลนติกเหนือ (NATO) เอกอัครราชทูต และเจ้าหน้าที่
การทูตฝ่ายทหารจากประเทศต่างๆ เป็นอาทิ ภายในงาน 
มีการแสดงกิจกรรมของกองก าลั งป้องกันตัว เองผ่ าน 
สื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งตีพิมพ์เพ่ือน าเสนอกองก าลัง
ป้องกันตัวเองของประเทศญี่ปุน่อีกด้วย 

 

 

 



Credit: ไทยรัฐ 
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