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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  

 เขตประกอบการเสรี หรือ Free Trade Zone (FTZ) เป็นมาตรการที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกทางการค้า ดึงดูดการลงทุน และกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ อย่างไรก็ตาม ข้อดีของเขตประกอบการเสรีเปรียบเสมือนดาบสองคม และ 
ถูกน าไปใช้ในทางผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค้าสินค้าผิดกฎหมาย สินค้าละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา รวมทั้งเป็นแหล่งฟอกเงินของเครือข่ายอาชญากรรม 

 ด้วยเหตุนี้ การบริหารจัดการเขตประกอบการเสรีจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือให้ 
FTZ เป็นแหล่งประกอบกิจการถูกกฎหมายตามวัตถุประสงค์ที่จัดตั้ง ในการนี้ องค์การ
ระหว่างประเทศอย่างเช่นองค์การศุลกากรโลก (WCO) องค์การการค้าโลก (WTO) และ
องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้ออกกรอบทางกฎหมาย
เพ่ือให้สมาชิกได้ถือปฏิบัติในการบริหารจัดการ FTZ  

 นอกจากนี้ OECD ได้เปิดโอกาสทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแนวปฏิบัติการปราบปรามการค้าผิดกฎหมายเพ่ือยกระดับ
ความโปร่งใสในเขตประกอบการเสรี จนถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑  

 ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ท่านผู้อ่านจะได้ทราบเกี่ยวกับกรอบทางกฎหมายของ
องค์การระหว่างประเทศดังกล่าวข้างต้น ความร่วมมืออ่ืน ๆ ในระดับภูมิภาค รวมทั้ง
ช่องทางการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างฯ ของ OECD ดังกล่าวครับ 

                                          นิติ วิทยาเต็ม 

 



   

กรอบทางกฎหมายของ WCO ในการบริหารจัดการเขตประกอบการเสรี.......................................................................๑ 
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กรอบทางกฎหมายของ WCO  

ในการบรหิารจดัการเขตประกอบการเสรี 

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการพิธีการศุลกากร
ให้ง่ายและสอดคล้องกัน (International Convention 
on the Simplification and Harmonization of 

Customs Procedures) หรืออนุสัญญาเกียวโตฉบับ
ปรับปรุง (Revised Kyoto Convention) เป็นเครื่องมือ
ส าคัญอย่างหนึ่งขององค์การศุลกากรโลก (WCO)  

ในฐานะพิมพ์เขียวเพ่ือให้พิธีการศุลกากรเป็นระเบียบ
                                                           
1 Trade in Counterfeit Goods and Free Trade Zones: Evidence 
from Recent Trends. 2018, p 15. 
2 Ibid., p 16. 

แบบแผนเดียวกันทั่วทั้งโลก รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กั บ ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร  Free Trade Zone1 ซึ่ ง มี 
ห ล า ย แ บ บ 2 เ ช่ น  Free Trade Zone ห รื อ 
เขตประกอบการเสรี3 ตามพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย พ.ศ.  2522 หรือ  
เขตปลอดอากร (Free Zone)4 ตามพระราชบัญญัติ

3 http://www.customs.go.th/เขตประกอบการเสรี 
4 Ibid., เขตปลอดอากร 

Credit: Blog El Insignia 
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ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ Special Economic Zone 
(SEZ) ตามที่  World Bank ได้เรียกรวม ๆ ซึ่งในที่นี้ 
ขอใช้ค าว่า “เขตฯ”  

อนุสัญญาฯ ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก ได้แก่ ๑) ตัวบท
อนุสัญญา (Body) ภาคผนวกทั่วไป (General Annex) 
และ  ๓ )  ภ าคผนวก เฉพาะ  (Specific Annexes)  
โดยภาคผนวกท่ัวไปมีผลผูกพันทุกภาคี แต่ภาคีสามารถ
เลือกภาคผนวกเฉพาะที่ตนจะน าไปปฏิบัติได้ โดย 
อาจเลือกที่จะผูกพันกับบทบัญญัติทั้งหมด หรือตั้ง 
ข้อสงวนเฉพาะบทบัญญัติในภาคผนวกเฉพาะนั้นก็ได้ 

ภาคผนวกเฉพาะ D บทที่  ๒ เกี่ ยวข้องกับเขตฯ  
โดยก าหนดมาตรฐาน ๑๖ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติ 
ที่แนะน า ๔ เรื่อง ซึ่งสามารถจัดเข้า ๑๐ หัวข้อได้ ดังนี้ 

๑. การจัดตั้งและการควบคุม 
มี ๓ มาตรฐาน ได้แก่ ๑) กฎหมายภายในประเทศต้อง
บัญญัติจัดตั้งเขตฯ สินค้าที่อนุญาตให้น าเข้ามาในเขตฯ 
และกิ จกร รมที่ อนุญาต ให้ ด า เ นิ นก าร ใน เ ขตฯ  
๒) ศุลกากรต้องก าหนดการควบคุมทางศุลกากรภายใน
เขตฯ และ ๓) ศุลกากรต้องมีอ านาจตรวจสอบสินค้า 
ที่จัดเก็บในเขตฯ ณ เวลาใด ๆ ก็ตาม 

๒. การน าสินค้าเข้ามาในเขตฯ 
มี ๓ มาตรฐาน กล่าวโดยสรุป สินค้าท่ีอนุญาตให้น าเข้า
มาในเขตฯ ได้ มีทั้งสินค้าภายในประเทศและสินค้าจาก
ต่างประเทศ ส่วนสินค้าที่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษี
ศุลกากร/ภาษี อ่ืน ๆ หรือการคืนอากรเมื่อส่งออก  

ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าว ณ ขณะน าเข้ามาใน
เขตฯ นอกจากนี้ มีแนวปฏิบัติ ๒ เรื่อง ที่เสนอแนะ 
ให้ปฏิบัติ ได้แก่  
๑. อนุญาตให้น าสินค้าทั้งหมดเข้ามาในเขตฯ ได้ ยกเว้น 
- สินค้าที่มีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ความสงบเรียบร้อย สุขอนามัย หรือมี 
ข้อกังวลเกี่ยวกับสุขอนามัยพืชและสัตว์ 
- สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมาย
การค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
๒. ยกเว้นข้อก าหนดเกี่ยวกับใบขนสินค้าขาเข้า หากได้
ระบุข้อมูลไว้ในเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับสินค้าอยู่แล้ว 

๓. หลักประกัน 
อนุสัญญาฯ บัญญัติแนวปฏิบัติ ๑ เรื่อง คือ ศุลกากร 
ไม่ควรก าหนดให้ผู้ใช้บริการเขตฯ วางหลักประกัน
ส าหรับสินค้าที่น าเข้ามาในเขตฯ เนื่องจากโดยปกติ
เ จ้ าหน้ าที่ ศุ ลกากรก าหนดให้ ผู้ ใ ช้ บริ การ เขตฯ  
วางหลักประกันส าหรับพิธีการศุลกากรโดยรวมอยู่แล้ว 

๔. กิจการที่อนุญาต 
มี ๒ มาตรฐาน ได้แก่ ๑) ต้องอนุญาตให้ด าเนินกิจการ
เพ่ือการเก็บรักษาและการจัดการสินค้าในเขตฯ รวมถึง
กา รจั ดการ เ พ่ื อปรั บปรุ ง บร ร จุ ภัณฑ์  คุณภ าพ 
ทางการตลาด หรือเพ่ือตระเตรียมส าหรับการขนส่ง 
และ ๒) ต้องก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบใน
การด าเนินกิจการแปรรูปหรือผลิตสินค้า 

๕. สินค้าที่บริโภคภายในเขตฯ 
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มี ๑ มาตรฐาน กล่าวคือ กฎหมายภายในประเทศต้อง
ระบุกรณีที่สินค้าที่บริโภคภายในเขตฯ สามารถน าเข้า
มาโดยไม่เสียภาษีศุลกากรและภาษีอ่ืน ๆ และต้องวาง
ข้อก าหนดที่ต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ตามแนวปฏิบัติ
เ พ่ิม เติม (Complementary Guidelines) ขอบเขต
ของสินค้าที่สามารถน าเข้ามาโดยไม่ต้องเสียภาษี
ค่อนข้างกว้าง และอาจรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในเขตฯ 
สินค้าท่ีคนงานบริโภคในเขตฯ และวัตถุก่อสร้าง 

๖. ระยะเวลาที่อนุญาตให้สินค้าอยู่ภายในเขตฯ  
มี ๑ มาตรฐาน คือ การจ ากัดระยะเวลาที่อนุญาตให้
สินค้าอยู่ภายในเขตฯ สามารถกระท าได้เฉพาะในกรณี
พิเศษเท่านั้น เช่น การจ ากัดระยะเวลาในการผลิตหรือ
การแปรรูป โดยค านึงถึงลักษณะของสินค้า สุขอนามัย 
และความปลอดภัย 

๗. การโอนกรรมสิทธิ์ 
มี  ๑ มาตรฐาน ได้แก่  ต้องอนุญาตให้มีการโอน
กรรมสิทธิ์ในเขตฯ ได้ อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติฯ 
เสนอแนะว่า อาจห้ามมิให้ค้าปลีกภายในเขตฯ ได้ 
เนื่ องจาก เสมื อนกับการตรวจปล่ อยสิ นค้ า เ พ่ื อ 
การอุปโภคในครัวเรือน 

๘. การเคลื่อนย้ายสินค้าออกจากเขตฯ 
มี ๒ มาตรฐาน ได้แก่ ๑) ต้องอนุญาตให้เคลื่อนย้าย
สินค้าไปยังเขตฯ อ่ืนได้ หรือก าหนดให้อยู่ภายใต้พิธีการ
ศุลกากรที่เกี่ยวข้อง ๒) ก าหนดให้ส าแดงสินค้าส าหรับ
การเคลื่อนย้ายออกจากเขตฯ ได้เฉพาะกับสินค้าที่ปกติ

ต้องส าแดงเพ่ือผ่านพิธีการศุลกากรของสินค้านั้น 
อยู่แล้ว 
 มีแนวปฏิบัติที่แนะน า ๑ เรื่อง  เมื่อสินค้า 
ถูกส่งออกจากเขตฯ ศุลกากรไม่ควรก าหนดให้ส่งข้อมูล
มากกว่าข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับสินค้า 

๙. การประเมินภาษีศุลกากรและภาษีอ่ืน ๆ 
มี ๒ มาตรฐาน ได้แก่ ๑) กฎหมายภายในประเทศต้อง
ระบุเวลาชัดเจน (point in time) เพ่ือก าหนดมูลค่า
และปริมาณสินค้าที่เคลื่อนย้ายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่เขตฯ ตั้งอยู่ รวมทั้งอัตราภาษีศุลกากร
และภาษีอ่ืน ๆ ที่ใช้กับสินค้านั้น ๒) กฎหมายต้องระบุ
กฎเกณฑ์ท่ีใช้การก าหนดภาษีศุลกากรและภาษีอ่ืน ๆ ที่
ใช้กับสินค้าท่ีผ่านการแปรรูปหรือการผลิตในเขตฯ ทั้งนี้ 
เนื่องจากอัตราภาษีดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงภายใน
ระหว่างเวลาที่สินค้าอยู่ในเขตฯ การก าหนดกฎเกณฑ์ที่
ชัดเจนจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ 

๑๐. การปิดเขตฯ 
มี ๑ มาตรฐาน ในกรณีที่ปิด/ยกเลิกเขตฯ ต้องแจ้งให้
ผู้ เกี่ยวข้องทราบภายในระยะเวลาที่ เ พียงพอเ พ่ือ 
การเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังเขตฯ อ่ืน หรือเพ่ือผ่าน 
พิธีการศุลกากรอ่ืนที่เกียวข้อง 

 ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีสมาชิก 
WCO จ านวน ๑๑๒ ราย จากสมาชิกของ WCO  
๑๘๒ ราย ที่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาเกียวโตฯ และ 
จากข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ มีสมาชิกเพียง  
๒ ๔  ร า ย  ที่ ใ ห้ สั ต ย า บั น ภ า ค ผ น ว ก ว่ า ด้ ว ย 
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เขตประกอบการเสรี โดย ๕ รายในจ านวนนี้ได้ตั้ง 
ข้อสงวนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่แนะน า และมีเพียง
สมาชิก OECD ๓ ประเทศ ที่ลงนามในภาคผนวก
ดังกล่าว ได้แก่  เกาหลี ใต้  สวิสเซอร์แลนด์  และ
สหรัฐอเมริกา  

 น อก จ า ก  WCO ที่ มี ก ร อบ ก ฎ ห ม า ย ใ น 
การบริหารจัดการเขตประกอบการเสรีในส่วนที่เกี่ยวกับ
ศุลกากรแล้ว ยังมีองค์กรอ่ืน ๆ ที่เป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศ เช่น World Trade Organization (WTO), 

Caribbean Financial Act Task Force, Financial 
Act Task Force, Black Market Peso Exchange 
System Multinational Experts Work Group ที่เป็น
ภาคธุรกิจและเอกชน เช่น International Chamber 
of Commerce แ ล ะ ที่ เ ป็ น  International Trade 
Mark Association ส าหรั บ  WTO มี ค ว ามตกล งที่
เกี่ยวเนื่องกับเขตฯ ในประเด็นด้านการค้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เรื่องการอุดหนุนและมาตรการโต้ตอบ และ
เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ดังจะกล่าวในบทความต่อไป 

 
 
อ้างอิง 
OECD. Trade in Counterfeit Goods and Free Trade Zones: Evidence from Recent Trends. 2018.
 http://dx.doi.org/10.1787/9789264289550-en. Pages 15-16 and 65-70. 
WCO. List of the Contracting Parties to the Revised Kyoto Convention. 
 http://www.wcoomd.org/en/Topics/Facilitation/Instrument%20and%20Tools/Conventions/pf_revised_kyoto_conv/ 
 Instruments. Accessed 12 July 2018. 
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กรอบทางกฎหมายของ WTO  

ในการบรหิารจดัการเขตประกอบการเสรี 

ความตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) ไม่ได้บัญญัติเรื่องเขตประกอบการเสรีไว้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม 
สิทธิประโยชน์และลักษณะของเขตประกอบการเสรีมีลักษณะเลือกปฏิบัติ (discriminatory) จึงเป็นประเด็น
ถกเถียงเกี่ยวกับความสอดคล้องกับความตกลงต่าง ๆ ของ WTO และน าไปสู่ 1994 Ministerial Decision 
on Notification Procedures เป็นภาคผนวกของผลการเจรจารอบอุรุกวัย โดยสมาชิกต้องแจ้งการใช้หรือ 
การแก้ไขมาตรการที่ใช้ในเขตประกอบการเสรีให้สมาชิกรายอ่ืน ๆ ทราบ ในบทความนี้ จะขอยกตัวอย่าง 
ความตกลงและบทบัญญัติบางประการของ WTO ที่มีประเด็นถกเถียงเก่ียวข้องกับเขตประกอบการเสรี ดังนี้ 

๑. ความตกลงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
การค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights : TRIPS) 
เนื่องจากมีการปฏิบัติทางศุลกากรเป็นพิเศษในเขตฯ 
ท าให้บางประเทศ โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนา 
ตีความผิดไปว่า Special Economic Zone ซึ่งได้รับ
ยกเว้นภาษีศุลกากรอยู่นอกเขตอ านาจของศุลกากร
ส าหรับประเด็นที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกับภาษีศุ ลกากร  
จึงไม่บังคับใช้ความตกลง TRIPS ในเขตประกอบการ
เสรี แต่ในการตีความที่เป็นที่ยอมรับโดยพิจารณาจาก

ความตกลงอ่ืน ๆ ของ WTO สมาชิก WTO ต้องน า
มาตรการทางทรัพย์สินทางปัญญาและทางอาญา 
ในความตกลง TRIPS ไปใช้กับเขตประกอบการเสรีด้วย 
 ความตกลง TRIPS ให้ประเทศภาคีมีดุลพินิจ
ก าหนดมาตรการลงโทษที่ใช้กับสินค้าปลอมแปลงที่ 
ผ่ า น เ ข้ า ม า ในดิ น แดนของตน  เ ช่ น  กฎหมาย
ภายในประเทศอาจก าหนดให้ยึดสินค้าปลอมแปลงที่อยู่
ในระหว่างการผ่านแดนหรือก่อนการยื่นใบขนสินค้า 
นอกจากนี้ ประเทศสมาชิก WTO ต้องก าหนดวิธีการ
พิ จ า ร ณ า ค ว า ม อ า ญ า แ ล ะ บ ท ล ง โ ท ษ ส า ห รั บ 
การปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าโดยเจตนาและ 
การละเมิดลิขสิทธิ์ในเชิงการค้า เช่น การจ าคุก และ/
หรือ การปรับ ในระดับที่เพียงพอต่อการป้องกันไม่ให้
เกิดการกระท าผิดอีก (deterrent) และสอดคล้องกับ
ระดับการลงโทษส าหรับความผิดที่มีความร้ายแรงใน
ระดับเดียวกัน 

Credit: Arts Services Initiative of Western New York 
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๒. ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการ 
ตอบโต้ (Agreement on Subsidies and 
Countervailing Measures)  
ความตกลงดังกล่าวเป็นกรอบที่ควบคุมการจัดการ 
การอุดหนุนจากภาครัฐ โดยระบุมาตรการที่จัดเป็น 
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ผู้รับ ได้แก่  
๑ )  ก า ร ให้ ก า ร สนั บ สนุ นท า งก าร เ งิ น โ ดยตร ง  
๒) การยกเว้น การลดหย่อน หรือการเลื่อนช าระภาษี
ห รื อ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม  (foregone revenue) แ ล ะ  
๓) การจัดหาสินค้าหรือบริการให้ผู้รับ ๔) การให้ 
การสนับสนุนเกี่ยวกับราคาหรือรายได้บางประเภท  
โดยมาตรการดังกล่าวอาจเป็นมาตรการต้องห้าม 
(prohibited) อ า จ ถู ก ต อบ โ ต้  (actionable) ห รื อ
สามารถกระท าได้โดยไม่ถูกตอบโต้ (non-actionable)  
 ทั้งนี้ มี ๒ มาตรการ ที่ไม่จัดเป็นการอุดหนุน 
ได้แก่ ๑) การให้ความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
โดยทั่วไป และ ๒) การยกเว้นภาษีศุลกากรหรือภาษีอ่ืน
ข อ ง สิ น ค้ า ส่ ง อ อ ก ส า ห รั บ สิ น ค้ า ที่ เ ห มื อ น กั น  
( like product) ต้ อ ง ช า ร ะ เ มื่ อ น า เ ข้ า ม าบ ริ โ ภ ค
ภายในประเทศ รวมทั้งการลดหย่อนภาษ ี
 ส า ห รั บ ป ร ะ เ ด็ น ที่ ว่ า  ม า ต ร ก า ร จู ง ใ จ 
บางประการในเขตประกอบการเสรีอาจจัด เป็น
มาตรการต้องห้ามหรืออาจถูกตอบโต้ได้หรือไม่นั้น  
เป็นเรื่องค่อนข้างซับซ้อน เพราะนอกจากจะขึ้นกับ
ประเภทของมาตรการแล้ว ยังขึ้นกับเงื่อนไขการจัดตั้ง
แ ล ะก า ร ป ร ะก อบ กิ จ ก า ร ใ น เ ข ต ฯ  ด้ ว ย  เ ช่ น  
ข้อก าหนดให้ผู้ประกอบการในเขตฯ ต้องส่งออกสินค้า

บางส่วน หรือก าหนดให้ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ
จ านวนหนึ่งในการประกอบกิจการ มักจัดเป็นมาตรการ
อุดหนุนต้องห้าม นอกจากนี้  อาจรวมถึงกรณีที่รัฐ
ก าหนดปริมาณสินค้าที่สินค้าในเขตฯ สามารถส่งออก
ไปยังตลาดภายในประเทศ เนื่องจากมีลักษณะเป็น
ข้อก าหนดที่จ ากัดการส่งออก  
 ส่วนในกรณีอ่ืน ๆ แม้ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การส่งออก การใช้วัตถุดิบภายในประเทศ หรือข้อจ ากัด
ในการขายไปยังเขตศุลกากรของประเทศก็ตาม  
แต่มาตรการจูงใจในเขตฯ อาจจัดเป็นมาตรการอุดหนุน
ที่อาจถูกตอบโต้ได้ และอาจน าไปสู่กลไกการระงับ 
ข้อพิพาทของ WTO หากก่อให้เกิดผลกระทบตามที่
บัญญัติในความตกลง 
 ประเด็นสีเทาอีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ในขณะที่การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานโดยทั่วไปอยู่นอกขอบเขตของความตกลงฯ  
แต่การให้การสนับสนุนบางประการในพ้ืนที่ที่ก าหนด
อาจจัดเป็นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะที่อาจถูก
โต้ตอบได้ เช่น การก าหนดให้ผู้ประกอบการในเขตฯ 

Credit: The Narwhal 
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บริ ห า ร จั ด ก า รก า รส่ ง ออกและกา ร ข าย ไป ยั ง 
ตลาดภายในประเทศเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่รัฐบาล
ก าหนด อาจส่งผลให้มาตรการการสนับสนุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานและมาตรการสนับสนุนอ่ืน ๆ จัดเป็นมาตรการ
อุดหนุนต้องห้ ามได้  นอกจากนี้  ในกรณีที่ รั ฐ ให้ 
การอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าส่วนใหญ่ 
โดยไม่มีข้อก าหนดจากภาครัฐอย่างเป็นทางการ 
ให้กระท าเช่นนั้น อาจจัดเป็นมาตรการอุดหนุนต้องห้าม
ตามความตกลงฯ เช่นกัน หากข้อเท็จจริงบ่งชี้ว่า  
มีความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขในการให้การอุดหนุน
และความคาดหวังให้มีการส่งออก แม้ว่ าจะไม่มี
ข้อก าหนดให้ส่งออกอย่างเป็นทางการก็ตาม อย่างไรก็
ตาม ความสัมพันธ์ดั งกล่าวต้องมีการพิสูจน์จาก
ข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวข้องทั้ งหมด และ WTO ได้วาง
หลักการไว้ ว่ า  แนวโน้มการส่ งออกของผู้ ผลิ ตมี 
ความเกี่ยวข้อง (pertinent) กับการพิจารณาข้อพิพาท 
แต่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยุติ (decisive) ในตัวเอง 

๓. บทบัญญัติอื่น ๆ ของ WTO 
 นอกจากความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนฯ แล้ว 
บทบัญญัติต่าง ๆ ในความตกลงอ่ืน ๆ ของ WTO อาจมี
ความเกี่ยวข้องกับเขตประการเสรี เช่น 
 ๓.๑ หลักปฏิบัติต่อสินค้าจากประเทศสมาชิก
อย่างเท่าเทียมกัน (Most favored nation: MFN) 

ตาม GATT Article I ก าหนดให้รัฐงดเว้นการใช้
มาตรการที่แตกต่างกับสินค้าหรือบริการโดยอาศัย
เกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินค้า 
 ๓.๒ หลักปฏิบัติต่อสินค้าน าเข้าเท่าเทียมกับ
สินค้ าภายในประ เทศ  (National Treatment)  
ตาม GATT Article III  
 - GATT Article VIII (1) รัฐต้องงดเว้นการเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากการแปรรูปสินค้าน าเข้า/ส่งออก  
ในจ านวนที่เกินกว่าต้นทุนของการให้บริการ 
 - GATT Article X รัฐต้องงดเว้นใช้ข้อก าหนด
ทางการค้าที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยที่ไม่ได้
ประกาศข้อก าหนดนั้นมาก่อน 
 - GATT Article XI รัฐต้องไม่ห้ามหรือไม่จ ากัด
การน าเข้า/ส่งออกโดยก าหนดปริมาณ (quantitative 
restriction) ที่ไม่เป็นไปตามข้อยกเว้นในความตกลง
ของ WTO 

ในเบื้ องต้นจะเห็นได้ว่ า  การบริหารจัดการ เขต
ประกอบการเสรีไม่ได้จ ากัดอยู่ เฉพาะประเด็นทาง
ศุลกากรเท่านั้น แต่มีความเก่ียวเนื่องกับประเด็นการค้า
ด้วย ด้วยเหตุนี้ ศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
จึ งจ า เป็นต้องประสานงานและร่วมมือกัน เ พ่ือ 
การบริหารจัดการ เขตประกอบการ เสรี ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

อ้างอิง 

OECD. Trade in Counterfeit Goods and Free Trade Zones: Evidence from Recent Trends. 2018.
 http://dx.doi.org/10.1787/9789264289550-en. Pages 61-65. 
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ความรว่มมืออ่ืน ๆ ในระดบัพหภุาคี 

ในการบรหิารจดัการเขตประกอบการเสรี 

นอกจากองค์การศุลกากรโลกและองค์การการค้าโลก 
ยังมีความร่วมมืออ่ืน ๆ ในระดับพหุภาคีทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
เขตประกอบการเสรี โดยมุ่งเน้นไปยังประเด็นการต่อสู้
กับการคอร์รัปชันและการฟอกเงิน ด้วยการสร้าง
เครื่องมือต่าง ๆ จัดท าข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติ และ
รายงานที่เป็นมาตรฐานส าคัญที่สามารถสร้างแรงกดดัน

ด้ ว ยการ เ ผยแพร่ ผลการประ เมินผล 
ความอ่อนไหวของเขตประกอบการ

เสรีต่อกิจกรรมผิดกฎหมาย 

๑.๑ Caribbean Financial 
Action Task Force (CFATF)1  

Caribbean Financial Action 
Task Force ไ ด้ จั ด ท า แนว ป ฏิ บั ติ

เฉพาะส าหรับเขตประกอบการเสรีในปี ๒๕๔๔ 
ชื่อว่า Money Laundering Prevention Guidelines 
for CFATF Member Governments, Free Trade 
Zone Authorities and Merchants ซึ่งเรียกร้องให้มี
การพัฒนาและบังคับใช้ระบบกฎหมายที่ครอบคลุม

                                                           
1 CFATF เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยสมาชิก ๒๕ ประเทศ ในภูมิภาค
แคริบเบียน อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ซึ่งได้ตกลงใช้มาตรการร่วมกันในการ
ปราบปรามการฟอกเงิน CFATF ก่อต้ังจากผลการประชุม ณ อารูบา เมื่อปี ๒๕๓๓ และ
การประชุม ณ ประเทศจาเมกา เมื่อปี ๒๕๓๕ 

ส าหรับเขตประกอบการเสรี โดยกฎหมายดังกล่าว 
ควรก าหนดความรับผิดชอบของรัฐ เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ประกอบการ ควรปรับปรุงมาตรการการตรวจตราเงิน
สดและธุรกรรมเงินสดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ธุรกรรมต่าง ๆ ในเขตฯ 

๑.๒ Financial Action Task Force (FATF)2  
FATF ได้จัดท า International Standards 
on Combating Money Laundering and 
the Financing of Terrorism & 
Proliferation และแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม ทั้งนี้ 
แม้จะไม่ได้กล่าวถึงเขตประกอบการเสรีโดย
เฉพาะเจาะจง แต่ได้มีการศึกษาในรายงาน
ฉ บั บ ปี  ๒ ๕ ๕ ๓  โ ด ย มี ข้ อ เ ส น อ แ น ะ
เฉพาะเจาะจง ดังนี้ 
๑ )  เ ข ต ฯ  ค ว ร ไ ด้ รั บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 
ตามข้อเสนอแนะทั่วไปของ FATF 
๒) ควรมีการสร้างความตระหนักร่วมกับภาคเอกชน
และหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง 

2 FATF เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ก่อต้ังข้ึนเมื่อปี ๒๕๓๒ โดยรัฐมนตรีของประเทศ
สมาชิก มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดมาตรฐานและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย 
กฎระเบียบ และมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับการฟอกเงิน การสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย และภัยคุกคามอ่ืน ๆ ต่อระบบการเงินระหว่างประเทศ 
ปัจจุบันมีสมาชิก ๓๗ ราย จากทุกทวีป (ประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิก) 
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๓) ควรมีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้ง
ในระดับประเทศ ระดับระหว่างประเทศ และกับ
ภาคเอกชน 
๔) ควรมุ่งเพ่ิมความโปร่งใส สร้างกฎระเบียบและ
พัฒนาการควบคุมเขตฯ ที่มีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ รายงานยังได้เผยแพร่บัญชีตัวบ่งชี้
เพ่ือช่วยในการระบุการกระท าผิดกฎหมายภายในเขตฯ 

๑ . ๓  Black Market Peso Exchange System 
Multilateral Experts Working Group 
 Black Market Peso Exchange System 
Multilateral Experts Working Group ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่จากสหรัฐอเมริกา ปานามา เวเนซุเอลา 
โคลอมเบีย และอารูบา รวมทั้งผู้ประกอบการและผู้ค้า
ในเขตประกอบการเสรี ได้ออกแถลงการณ์ร่วมในปี 
๒ ๕ ๔ ๕  เ พ่ื อ เ ส น อ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ร ะ ย ะ สั้ น ใ น 
การปราบปรามระบบฟอกเงินอย่างกว้างขวางในโลก
ตะวันตก ดังนี้  
 ๑) ด าเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เนื้ อหาสาระต่างๆ ให้กับผู้ ผลิต  ผู้ ประกอบการ 
เขตประกอบการเสรี และผู้ค้า รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับ
การค้าระหว่างประเทศ  
 ๒) สร้างกฎระเบียบ การลงทะเบียน และ 
การคัดกรองผู้ค้าในการค้าระหว่างประเทศท่ีเหมาะสม 
 ๓) ก าหนดให้ผู้แลกเปลี่ยนเงินตราและสถานที่
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต้องรายงานธุรกรรมที่ 
น่าสงสัยหรือผิดปกติต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล 

 ๔) ปรับปรุงการสื่อสาร การประสานงาน และ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
หน่วยงานที่ควบคุม และหน่วยงานก ากับดูแล 
 ส าหรับข้อเสนอแนะในระยะยาว เช่น  
 ๑ )  พั ฒ น า ก า ร จั ด เ ก็ บ  คุ ณ ภ า พ  แ ล ะ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าในระดับระหว่างประเทศ  
 ๒) จัดท าการศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และ/หรือ กฎหมาย เกี่ยวกับปัญหาของ 
การฟอกเงินโดยอาศัยการค้า 
 ๓) ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้งานระบบ
ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ในการกรอกแบบฟอร์มและส่ง
ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการติดตามการเคลื่อนย้าย
สินค้าที่น าเข้า ส่งออก หรือขนถ่ายล า จาก ไปยัง หรือ
ผ่านแต่ละเขตศุลกากรและเขตประกอบการเสรี 

๒. โครงการริเริ่มของภาคธุรกิจและภาคเอกชน 
๒.๑  หอการค้ านานาชาติ  
(International Chamber 
of Commerce) 

 หอกา รค้ า น าน าช าติ ไ ด้ ริ เ ริ่ ม โ ค ร งการ 
Business Action to Stop Counterfeiting and 
Piracy (BASCAP) และ เ ผ ยแพร่ ผ ล ก า รป ร ะ เ มิ น 
ความอ่อนไหวของเขตประกอบการเสรีต่ออาชญากรรม 
โดยรายงานตัวอย่างการใช้เขตประกอบการเสรีใน 
การอ านวยความสะดวกการค้าสินค้าปลอมและละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะส าหรับ
องค์กรต่าง ๆ  ได้แก่ WCO (๗ ข้อ) WTO (๒ ข้อ) 
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รัฐบาล (๕ ข้อ) และผู้ประกอบการเขตประกอบการเสรี 
(๕ ข้อ) 

 ๒ .๒ สมาคมเครื่ องหมายการค้ า
ระหว่างประเทศ (International 
Trademark Association)  

 เมื่อปี ๒๕๔๙ สมาคมเครื่องหมาย
การค้าระหว่างประเทศ มีมติเรียกร้อง

ให้รัฐบาลด าเนินการหยุดยั้งการขนส่ง
สินค้าปลอม (counterfeit goods)  ผ่ านแดนหรือ 
การขนถ่ายล าผ่านเขตประกอบการเสรี ดังนี้ 

• ห้ามน าเข้า ผลิต หรือส่งออกสินค้าปลอมจากเขต
ประกอบการเสรี ไม่ว่าสินค้านั้นจะมีถิ่นก าเนิดใน
ประเทศใด มาจากประเทศใด หรือจะส่งไปยัง
ประเทศใดก็ตาม 

• ให้อ านาจศุลกากรในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนสินค้าจะ
มาถึงหรือออกจากเขตประกอบการเสรี รวมทั้ง 
การตรวจสอบสินค้าในเขตฯ หรือท่าเรือเสรี เพ่ือให้
แน่ใจว่า ไม่ได้มีการขนส่งสินค้าปลอม 

• สร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่
ศุลกากรและเจ้าหน้าที่เขตประกอบการเสรีหรือ
ท่าเรือเสรี เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายอาญาและ

กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับสินค้าปลอมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• ให้กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งเกี่ ยวกับ 
การปราบปรามสินค้าปลอมมีผลใช้บังคับในค้า 
ก า ร ส อ ด ส่ อ ง ต ร ว จ ดู สิ น ค้ า ป ล อ ม ที่ ข น ส่ ง  
เขตประกอบการค้าเสรีและท่าเรือเสรีที่อนุญาตให้
สินค้ า ใด  ๆ เคลื่ อนย้ ายได้อย่ า ง เสรี ไม่ ว่ า จ ะ 
มีถิ่นก าเนิดจากประเทศใด คุณภาพเป็นอย่างไร  
มีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร และประเทศปลายทาง 
คือที่ใด และไม่ว่าจะมีการตรวจสอบทางศุลกากร 
มากน้ อยหรื อ ไม่  ส าห รั บการผ่ านแดนและ 
การขนถ่ายล า  

จะเห็นได้ว่า ประเด็นข้อกังวลของความร่วมมืออ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากที่ปรากฏในเวที WCO และ WTO ยังคง
มุ่งเน้นไปยังการตรวจสอบควบคุมการบริการจัดการ
เขตประกอบการเสรีและการใช้บังคับกฎหมายใน
บริ เวณดังกล่าว เ พ่ือประโยชน์ต่อทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และด้วยเหตุนี้เอง OECD จึงเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อร่าง 
Guideance to Counter Illicit Trade: enhancing 
transparency in Free Trade Zones 

 

อ้างอิง 
OECD. Trade in Counterfeit Goods and Free Trade Zones: Evidence from Recent Trends. 2018.
 http://dx.doi.org/10.1787/9789264289550-en. Pages 68-70. 
CFATF. CFATF Overview. https://www.cfatf-gafic.org/index.php/home/cfatf-overview. Accessed 24 July 2018. 
FATF. Who we are. http://www.fatf-gafi.org/about/. Accessed 24 July 2018. 
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แนวปฏิบติัของสรรพากรและศลุกากรสหราชอาณาจกัร

ส าหรบัผ ูป้ระกอบการในการปราบปรามการฟอกเงิน 

นอกจากมีความเสี่ยงต่อการใช้เป็นแหล่งการค้า 
ผิดกฎหมายแล้ว เขตประกอบการเสรียังอาจถูกใช้
เป็นแหล่งฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย เนื่องจากจุดบกพร่องบางประการ
ของเขตฯ เช่น การขาดการดูแลสอดส่องที่เพียงพอจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการตรวจสอบสินค้า 
การจดทะเบียนนิติบุคคล การจัดเก็บข้อมูลที่ยั ง
บกพร่อง รวมทั้งการขาดความร่วมมือ/ประสานงาน
ระหว่างเขตฯ และศุลกากร บทความนี้ขอยกตัวอย่าง
กรณีของสรรพากรและศุลกากรสหราชอาณาจักร  

(HM Revenue & Customs) ซึ่ ง ได้ออกแนวปฏิบัติ
ส าหรับผู้ประกอบการในการปราบปรามการฟอกเงินให้
เป็นไปตามความในกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท า 
customer due diligence 

customer due diligence ห ม า ย ถึ ง  ขั้ น ต อ น 
การระบุอัตลักษณ์ของลูกค้า โดยการจัดเก็บชื่อ รูปถ่าย
บนเอกสารราชการที่ระบุอัตลักษณ์ ที่อยู่ และวันเดือน
ปีเกิด ในทางปฏิบัติ วิธีที่ดีที่สุด คือ การขอเอกสารที่
รัฐบาลเป็นผู้ออก เช่น หนังสือเดินทาง ใบเรียกเก็บ 

Credit: dailytimes.com.pk 
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ค่ า ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค  ร า ย ก า ร เ ดิ น บั ญ ชี  (bank 
statement) และเอกสารราชการอ่ืน ๆ นอกจากนี้  
ทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (electoral register) และ
ข้อมูลจากบริษัทท่ีให้บริการด้านข้อมูลและการจัดระดับ
เ ค รดิ ต ร ะดั บ ส ากล  ( credit reference agency1)  
Experian และ Equifax  

นอกจากนี้  ต้องระบุ อัตลักษณ์ของผู้รับประโยชน์ 
(beneficial owner) ในบางกรณี เนื่องจาก
อาจมีบุคคลอ่ืนกระท าธุรกรรมแทน 
หรือ เ พ่ือให้ทราบถึ ง โครงสร้ า ง
กรรมสิทธิ์ ของบริษั ท  หุ้ นส่ วน 
หรือทรัสต์ ทั้งนี้ โดยทั่วไป ผู้รับ
ป ร ะ โ ย ช น์  คื อ  บุ ค ค ล ที่ อ ยู่
เบื้องหลังและเป็นผู้สั่งการลูกค้า หรือบุคคลที่
ธุ รกรรมท าในนาม ในกรณีที่มี เหตุสงสัย 
อัตลักษณ์ของลูกค้า ควรระงับธุรกรรมกับลูกค้าจนกว่า
จะแน่ใจ 

Customer due diligence ต้องกระท าในกรณีต่อไปนี้ 
๑. เมื่อเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการ ต้องทราบวัตถุประสงค์และ
ลักษณะของความสัมพันธ์ เช่น เงินทุนจะมาจากที่ใด 
ธุรกรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร เป็นต้น รวมทั้งต้องขอ
ข้อมูลจากลูกค้า เช่น รายละเอียดของธุรกิจหรือ 
การจ้างงาน แหล่งเงินทุนที่ลูกค้าจะใช้ในความสัมพันธ์ 

                                                           
1 บริษัทที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตของบุคคล และส่งให้ธนาคาร
หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ 

 
 

 
ทางธุรกิจ ส าเนารายการเดินบัญชีธนาคารที่ เป็น
ปัจจุบัน รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ลงนามและ
ผู้รับผลประโยชน์ ประเภทและระดับของธุรกิจที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ เป็นต้น  
๒. เมื่อสงสัยว่ามีการฟอกเงินหรือการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
๓. เมื่อสงสัยข้อมูลอตัลักษณ์ของลูกค้าที่ได้มาก่อนหน้า 
๔. เมื่อมีความจ าเป็นในกรณีลูกค้าปัจจุบัน เช่น 
สถานการณ์แวดล้อมลูกค้าได้เปลี่ยนไป ต้องจัดเก็บ

Credit: Payments Cards & Mobile 
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ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพ่ือแก้ไขการประเมินความเสี่ยง 
และใช้มาตรการ Customer due diligence อ่ืน ๆ ที่
จ าเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ใน
ประเภทและระดับของธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างกรรมสิทธิ์ในบริษัท 
๕. หากเป็นผู้ประกอบการที่ ไม่ ได้ท าธุรกรรมที่มี 
มูลค่าสูง (high value dealer) และท าธุรกรรมเป็น 
ครั้งคราว (occasional transaction) ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 
๑๕,๐๐๐ ยูโร  
๖. หากเป็นผู้ประกอบการที่ท าธุรกรรมที่มีมูลค่าสูง 
และช าระเงินให้แก่ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (supplier) 
ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ยูโร หรือท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มี
มูลค่าตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ยูโร 
 หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้กับทั้งธุรกรรมเดี่ยว 
(single transaction) และธุรกรรมที่มีความเชื่อมโยง 
(linked transaction) 
 ธุรกรรมที่มีความเชื่อมโยง คือ ธุรกรรมเดี่ยวที่
มีมูลค่าน้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ยูโร (หรือ ๑๐,๐๐๐ ยูโร 
ส าหรับผู้ประกอบการที่ท าธุรกรรมที่มีมูลค่าสูง) ที่เกิด
จากการแบ่งธุรกรรมมูลค่าสูงออกเป็นธุรกรรมย่อย เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการตรวจสอบ customer due diligence 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบกรต้องมีระบบในการตรวจหาธุรกรรมที่
อาจมีความเชื่อมโยงกัน 
 เมื่อตรวจพบธุรกรรมที่อาจมีความเชื่อมโยงกัน 
ต้องน ามาพิจารณาต่อว่า ธุรกรรมดังกล่าวถูกแบ่งย่อย
โดยเจตนาหรือไม่ โดยอาจพิจารณาจาก 

- ลูกค้ารายเดียวกันช าระเงินหลายครั้งในระยะเวลา 
อันสั้น 
- อาจเป็นไปได้ว่า ลูกค้าหลายคนท าธุรกรรมแทนบุคคล
คนเดียวกัน 
- ลูกค้าจ านวนมากโอนเงินให้บุคคลคนเดียวกัน 
ทั้ ง นี้  ต้ อ งท า  Customer due diligence ส า ห รั บ
ธุรกรรมครั้งคราวที่มีมูลค่าน้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ยูโร  
ในบางกรณีด้วย เช่น เมื่อลักษณะของธุรกรรมบ่งชี้ว่า  
มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการฟอกเงิน 

ในบางกรณี ต้องท า enhanced due diligence หรือ
การใช้มาตรการตรวจสอบล่วงหน้าเพ่ือหลีกเลี่ยง 
ความเสียหาย เช่น 
๑. เมื่อลูกค้าไม่ได้ปรากฏต่อหน้าขณะตรวจสอบ 
อัตลักษณ์ ต้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือทราบอัตลักษณ์
ของลูกค้า ใช้มาตรการเพ่ิมเติมในการตรวจสอบเอกสาร
ที่สถาบันเครดิตหรือการเงินส่ งให้  ตรวจสอบว่า 
การช าระเงินครั้งแรกช าระจากบัญชีที่เปิดกับสถาบัน
เครดิตในชื่อของลูกค้า และค้นหาว่าเงินทุนมาจากที่ใด
และธุรกรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร 
๒. เมื่อเข้าร่วมธุรกิจกับบุคคลทางการเมือง (politically 
exposed person) โดยทั่วไปมักเป็นสมาชิกรัฐสภาใน
หรือนอกสหราชอาณาจักร ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล 
หรือรัฐมนตรี สมาชิกในครอบครัว และบุคคลใกล้ชิด 
ต้องให้ผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นเป็นผู้อนุมัติการเข้าร่วม
ธุรกิจ ตรวจสอบอย่างเพียงพอว่า ความร่ ารวยและ
เงินทุนของลูกค้าที่ใช้ในธุรกิจมีที่มาอย่างไร รวมทั้งใช้
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มาตรการที่ เ ข้ ม ง ว ดกว่ า เ ดิ ม ในก ารตรว จต ร า
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจนี้ 
๓. เมื่อท าธุรกรรมกับบุคคลจากประเทศที่สามที่มี 
ความเสี่ยงสูงตามที่อียูก าหนด2 
๔. สถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าปกติที่จะเกิด
การฟอกเงิน เช่น เมื่อลูกค้าเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน 
(money service business) เนื่องจากเงินที่จะได้รับ
เป็นการโอนทีละจ านวนมากเป็นก้อนใหญ่ (bulk 
transfer) ประกอบด้วยหลาย ๆ ธุรกรรม ในกรณีนี้  
ควรทราบจ านวนธุรกรรมย่อย เพ่ือการตรวจเทียบ
จ านวนและมูลค่าโดยเฉลี่ยของธุรกรรมเหล่านั้นว่า 
สอดคล้องกับระดับธุรกิจของลูกค้าตามที่ประมาณ
การณ์ไว้เมื่อเริ่มต้นท าธุรกิจกับลูกค้าหรือไม่ เป็นต้น 

นอกจากการท า due diligence ข้างต้นแล้ว ยังต้องมี
มาตรการควบคุมและตรวจตราภายในองค์กร เช่น  

การแต่งตั้งพนักงานหรือหน่วยงานเฉพาะส าหรับ 
การตรวจสอบภายใน การฝึกอบรมพนักงาน จัดท า
นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและวิธีการควบคุม
ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสารตามที่ก าหนด เป็นต้น 

การบริหารจัดการเขตประกอบการเสรีเพ่ือปราบปราม
การฟอกเ งิ นและการสนับสนุนทางการ เงิ นแก่ 
การก่อการร้าย นอกจากต้องอาศัยหน่วยงานรัฐแล้ว 
ภาคเอกชนยังมีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท า Customer due diligence 
และรายงานให้หน่ วยงานรัฐทราบเมื่ อพบกรณี 
ต้องสงสัย อันจะส่งผลให้เขตประกอบการเสรีเป็นเขตท่ี
อ านวยความสะดวกการค้าที่ถูกกฎหมายอย่างแท้จริง 

 

อ้างอิง 
HM Revenue & Customs. Your responsibilities under money laundering supervision. Accessed 20 July 2018. 

 

                                                           
2 ได้แก่ อัฟกานิสถาน บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา กายอานา อิรัก ลาว 
ซีเรีย ยูกันดา วานูอาตู เยเมน อิหร่าน และเกาหลีเหนือ รายละเอียด
เพ่ิมเติมที่ 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-
2016-4180-EN-F1-1-ANNEX-1.PDF  
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WTO รายงานความคืบหน้าการบังคับใช้ TFA 

 เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมคณะกรรมการการอ านวยความสะดวกทางการค้าของ 
องค์การการค้าโลก (WTO Committee on Trade Facilitation) รายงานความคืบหน้าการบังคับใช้ความตกลง
ว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า (TFA: Trade Facilitation Agreement)   

 ล่าสุด สมาชิก WTO จ านวนร้อยละ ๘๕ (๑๓๗ ราย จาก ๑๖๔ ราย) ได้เสร็จสิ้นกระบวนการให้สัตยาบัน
ภายในประเทศ มีอัตราการน าไปใช้บังคับร้อยละ ๖๐.๔ โดยในจ านวนนี้ ประเทศพัฒนาแล้วได้น าบทบัญญัติไป
บังคับใช้ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ณ วันที่ TFA มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส่วนประเทศก าลัง
พัฒนาน าไปใช้บังคับร้อยละ ๕๙.๑ และประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดร้อยละ ๒๑.๖ โดยพบว่า มีการใช้มาตรการ
อ านวยความสะดวกทางการค้าในระดับที่แตกต่างกันตามบทบัญญัติต่าง ๆ ของ TFA ทั้งนี้ มีความคืบหน้าในระยะ
เริ่มต้นส าหรับการน าระบบอัตโนมัติมาใช้กับพิธีการศุลกากร (automation) และการท าให้พิธีการศุลกากรง่ายขึ้น 
(streamlining of procedures ) รวมทั้ งความร่ วมมือกับผู้ ประกอบการ (engagement with the trade 
community) โดยยังมีข้อท้าทายประการส าคัญในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 ประเทศก าลังพัฒนาจะต้องน าบทบัญญัติในประเภท A ไปบังคับใช้ทันที ส่วนบทบัญญัติประเภท B และ C 
ต้องระบุระยะเวลาที่น าไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งความช่วยเหลือในการเสริมสร้างขีดความสามารถที่ต้องการในปัจจุบัน 
WTO ได้รับหนังสือแจ้งการน าไปบทบัญญัติประเภท A ไปบังคับใช้จากภาคี ๑๑๓ ราย ส่วนประเภท B ๖๗ ราย 
และประเภท C ๕๖ ราย 

 นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยมุ่งเน้นไปยังความร่วมมือในระดับภูมิภาคใน 
การอ านวยความสะดวกทางการค้า และการให้โอกาสผู้ประกอบการในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ 

 การประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในต้นเดือนตุลาคม 

 
อ้างอิง 
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/fac_26jun18_e.htm 
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WCO เผยแพร่มาตรฐานสากลส าหรับ e-commerce 

 เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การศุลกากรโลก (WCO) เผยแพร่ Framework of Standards on 
Cross-Border E-Commerce ตามคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรได้มีมติรับรองในการประชุมระหว่าง 
วันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวมทั้งมติ (Resolution) เพ่ือมุ่งให้การบังคับใช้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ 
มีประสิทธิภาพ 
 Framework ดังกล่าว อาศัยหลักการใน Luxor Resolution ที่รับรองเมื่อปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
มาตรฐานสากลส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ๑๕ ประการ ที่มีความกระชับรัดกุม ทันสมัย 
และมุ่งเน้นไปยังบริบทการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแก้ปัญหาในทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและริเริ่มสร้างสรรค์ 
โดยค านึงถึงความคาดหวังและข้อกังวลต่าง ๆ ของศุลกากรและผู้เกี่ยวข้อง 
 แก่นส าคัญของ Framework คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและยกระดับการอ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าขนาดเล็กและมีมูลค่าต่ า  
จ านวนมากที่ซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค (B2C) และระหว่างผู้บริโภค (C2C) รวมทั้งการใช้พิธีการ
ศุลกากรที่ง่ายขึ้นในการตรวจปล่อยสินค้า การจัดเก็บภาษี และการคืนสินค้า ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ
ผู้เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ตรวจสอบแบบ non-intrusive (NII) 
การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีล้ าสมัย เพ่ือรองรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย 
 Framework ดั งกล่ าวจะเป็นประโยชน์ส าหรับศุลกากรที่ประสงค์จัดท ากรอบกฎหมายและ 
กรอบปฏิบัติการส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ รวมทั้งส าหรับศุลกากรที่ ประสงค์พัฒนา 
กรอบที่มีอยู่แล้ว โดยศุลกากรควรบังคับใช้มาตรฐานเหล่านี้ร่วมกับหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้เกี่ยวข้อง
กับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างใกล้ชิด ตามวาระแห่งชาติ ขีดความสามารถ ทรัพยากรบุคคลและการเงิน  
และข้ันตอนภายในองค์กร 
 ในอนาคต จะมี ก ารจั ดท า  Technical Specifications and Guidelines เ ข้ า เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ 
Framework เพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

อ้างอิง 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/july/wco-publishes-global-standards-on-ecommerce.aspx 
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คณะกรรมาธิการยุโรปลงมตริับรายงานความคืบหน้า  
EU Strategy and Action Plan for Customs Risk Management 

 เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการยุโรปลงมติรับรายงานความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการส าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงของศุลกากร ฉบับที่ ๒  

 รายงานดังกล่าวประกอบด้วยผลการประเมินเชิงคุณภาพในภาพรวมของการน าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการของอียูไปบังคับโดยประเทศสมาชิกทุกประเทศและคณะกรรมาธิการยุโรป โดยเฉพาะ 
การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางศุลกากร 
รวมทั้งการเริ่มด าเนินโครงการริเริ่ม 

 จากรายงานฯ พบว่า การปฏิบัติการเกือบทั้งหมดที่ระบุใน 2014 Commission Strategy and Action 
Plan for better Customs Risk Management ได้เริ่มด าเนินการแล้ว 

 อย่างไรก็ตาม รายงานฯ ได้เน้นย้ าให้ศุลกากรปรับตัวเข้ากับภัยและข้อท้าทายใหม่ ๆ เช่น การก่อการร้าย 
และการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พลเมืองยุโรป รวมทั้งความส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ที่มีประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวกทางการค้า และปกปักรักษาผลประโยชน์ทางการเงินของอียู  

 ในการนี้ การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับศุลกากรอย่างเต็มรูปแบบในปี ๒๕๖๘ จะเป็น
ความส าเร็จครั้งใหญ่ของศุลกากรในอียู 

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/crm_second_progress_report.pdf 

อ้างอิง 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/adoption-progress-report-eu-strategy-and-action-
plan-customs-risk-management_en 
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WCO ออก SAFE Framework ฉบับปี ๒๕๖๑ 

 เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การศุลกากรโลก (WCO) ประกาศเผยแพร่ SAFE Framework of 
Standards ฉบับปี ๒๕๖๑ ตามมติคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 

 SAFE Framework ถือก าเนิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๘ เป็นเครื่องมือที่ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของ 
ห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนย้ายสินค้าตลอดจนถึงจุดหมายปลายทาง โดยค านึงถึง  
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างศุลกากรและผู้ประกอบการ และมีการปรับปรุงแก้ไขทุก ๆ ๓ ปี 

 ฉบับปี ๒๕๖๑ นี้ เน้นวัตถุประสงค์ของ SAFE ในเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศุลกากรผ่าน 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล การยอมรับมาตรฐานการควบคุมตรวจสอบของแต่ละฝ่าย การยอมรับมาตรฐาน
ผู้ประกอบการ AEO ของแต่ละฝ่าย และการให้ความช่วยเหลือทางการบริหารจัดการต่อกัน นอกจากนี้ ยังมุ่งไปยัง
การยกระดับความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับหน่วยงานรัฐที่ก ากับดูแลสินค้าบางประเภท (เช่น อาวุธ  
วัตถุอันตราย) และผู้โดยสาร รวมทั้งความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการไปรษณีย์ด้วย  

 SAFE ฉบับปัจจุบันนี้ได้แจกแจงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO ครบทุกประการ 
รวมทั้งสิทธิประโยชน์ขั้นต่ าที่ผู้ประกอบการฯ จะได้รับด้วย 

 

ดาวน์โหลด SAFE ฉบับปี ๒๕๖๑ ได้ที่  
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe-framework-of-

standards-2018-edition_en.pdf?la=en 
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การประชุม WCO Council Session ครั้งที่ ๑๓๒ 

 การประชุมคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร (Customs Co-operation Council Session)  
ครั้ งที่  ๑๓๒ ซึ่ งเป็ นประชุมระดับสู งสุดของ WCO จัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๘  - ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑  
ณ ส านักงานใหญ่องค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์ โดยมี Mr. Enrique Canon อธิบดีศุลกากรอุรุกวัยเป็น
ประธานการประชุม และอธิบดีศุลกากรสมาชิก WCO จ านวน ๑๘๒ ราย เข้าร่วมการประชุม  

 ในโอกาสนี้ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุ ลกากร)  
ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์  นายวรพัฒน์  เชาว์วิศิษฐ ผู้อ านวยการส านักแผนและ  
การต่างประเทศ และคณะฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย 



กิจกรรมส ำนักงำนฯ  

 

ส ำนักงำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรสัเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH ๒๐ 

 
 

 

 ที่ประชุมฯ อภิปรายหารือ ๖ เรื่องหลัก ได้แก่ ๑) การอ านวยความสะดวกทางการค้า และโครงการ 
Mercator เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก WCO ในการบังคับใช้ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
(WTO)  ๒) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และข้อท้าทายที่ศุลกากรเผชิญ รวมทั้งการรับรอง Framework of 
Standards on Cross-Border E-Commerce ๓) ความมั่นคง โดยเฉพาะโครงการริเริ่มต่าง ๆ ของ  WCO  
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความส าคัญของความร่วมมือในระดับภูมิภาค ๔) การเคลื่อนย้ายเงินตราที่ผิดกฎหมาย และผล
การประชุมเกี่ยวกับการออกใบเรียกเก็บราคาสินค้าที่เป็นเท็จ (mis-invoicing) ที่จัดขึ้น ณ ส านักงานใหญ่ 
องค์การศุลกากรโลก เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ๕) ความร่วมมือระหว่างศุลกากรและสรรพากร ข้อท้ายทาย 
และโอกาส จากมุมมองของศุลกากร ๖) การวัดผลการปฏิบัติการ (performance measurement) รวมทั้ง 
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การหารือระหว่าง WCO และหน่วยงานระดับประเทศ/ระดับ
ระหว่างประเทศที่ท าหน้าที่ตรวจวัดการค้าและพิธีการศุลกากร 

 นอกจากนี้  ที่ประชุมฯ ยังได้อภิปรายและรับรอง
เครื่องมือที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น Framework of Standards on 
Cross-Border E-Commerce เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก WCO 
ในการพัฒนากรอบยุทธศาสตร์และกรอบปฏิบัติการส าหรับ
การพาณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ โดยร่ วมมื อกับผู้ เกี่ ย วข้ อ ง 
อย่างใกล้ชิด อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสมาชิกที่ต้องการ
ยกระดับกรอบที่มีอยู่เพ่ือตอบสนองต่อรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ 
และรูปแบบธุรกิจที่ก าลังจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ที่ประชุมฯ ยังได้อนุมัติการจัดตั้ง Working Group 
on a Comprehensive Review of the International 
Convention on the Simplification and Harmonization 
of Customs Procedures (อนุสัญญาเกียวโตฉบับปรับปรุง 

หรือ RKC) เนื่องจากเล็งเห็นถึงความส าคัญในการท าให้อนุสัญญาฯ ยังคงเป็นพิมพ์เขียวส าหรับพิธีการศุลกากรที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในศตวรรษท่ี ๒๑  

 สมาชิก WCO ยอมรับความส าคัญของการเสริมสร้างขีดความสามารถ การค้นคว้าวิจัย และ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลข่าวกรอง เน้นย้ าความจ าเป็นในการยกระดับความร่วมมือกับผู้ประกอบการและ
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง และตอกย้ าความส าคัญในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ในการประชุมครั้งนี้  ที่ประชุมฯ มีมติเลือก Mr. Kunio Mikuriya เข้ารับต าแหน่งเลขาธิการ WCO  
อีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา ๕ ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒  

 นอกจากนี้ การประชุมครั้งนี้ นายกุลิศ สมบัติศิริ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพ่ือสร้างความร่วมมือ 
ทางศุลกากรกับศุลกากรสิงคโปร์ ศุลกากรเปรู และศุลกากรออสเตรีย รวมทั้งหารือความร่วมมือทวิภาคีกับศุลกากร
กัมพูชาด้วย 
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กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระเพล ในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ ๑๔๔ ปี 

 เมื่อวันที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ส านักงานที่ปรึกษา 
การศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดกิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระเพล 
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ ๑๔๔ ป ี
(วันที่  ๔  กรกฎาคม ๒๕๖๑ ) ณ  วัด ไทยธรรมปทีป  ทั้ งนี้  
ส านักงานฯ ได้เชิญข้าราชการและลูกจ้างจากสถานทูตไทยเข้าร่วม
ในงานดังกล่าวด้วย 

 

 
กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

เมื่ อวันที่  ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายนิติ  วิทยาเต็ม  อัครราชทูต  
(ฝ่ ายศุลกากร) น าย เทิ ดศักดิ์  สุ วรรณ มณี  อัครราชทู ตที่ ป รึกษา  
(ฝ่ายศุลกากร) และนายภิสรรค์รัฐ นิลพันธ์ เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) 
พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว ได้ร่วมพิธีลงนาม 
ถวายพระพรชั ยม งคลสม เด็ จพ ระ เจ้ าอยู่ หั วมห าวชิ ราล งกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๖ พรรษา  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ 
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กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 

เมื่อวันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายนิติ วิทยาเต็ม  
อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) นายเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี 
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) และนายภิสรรค์รัฐ 
นิลพันธ์ เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมพิธีท าบุญ
ตั กบ าต ร เพ่ื อถวาย เป็ นพ ระราชกุ ศล แด่ สม เด็ จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

และพิ ธี ถวายพระพรชั ยมงคล  เนื่ อ งใน โอกาส 
มหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖  พรรษา  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดไทยธรรมาราม วอเตอร์ลู 
โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ทีมประเทศไทย ตลอดจนชาวไทยในเบลเยียมและ
ลักเซมเบิร์กเข้าร่วมประมาณ ๗๐ คน 

 นอกจากนี้  นายนิติ  วิทยาเต็ม และคณะฯ เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่ อ งใน โอกาส  วัน เฉลิ มพระชนมพรรษา  ๖ ๖  พรรษา  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดไทยธรรมาราม วอเตอร์ลู ร่วมกับ
ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนชาวไทยในเบลเยียม
และลักเซมเบิร์ก โดยร่วมกันท าความสะอาด และปรับปรุง
ทัศนียภาพของวัดไทยธรรมาราม และประกอบอาหารเลี้ยง 
ผู้ที่มาเข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
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