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ต่อรัสเซีียและเบลารุสต่อรัสเซีียและเบลารุส

บทว่ำิเคราะห์์ผลกระทบบทว่ำิเคราะห์์ผลกระทบ
ต่อห์่ว่ำงโซี่อุปทานโลกต่อห์่ว่ำงโซี่อุปทานโลก
และผ้�ประกอบการไทยและผ้�ประกอบการไทย
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สวััสดีีครัับ ท่่านผู้้�อ่่าน 

ต้ั้�งแต่ั้ปลายเดืือนกุุมภาพ้ันธ์์ 2565 ท่ี่�ผ่่านมา เหตุั้กุารณ์์ความไม่สงบในยูเครนจากุกุารท่ี่�    
สหพ้ันร้ฐร้สเซี่ยบุกุพัรมแดืนยูเครนต้ั้�งแต่ั้ว้นท่ี่� 20 กุุมภาพั้นธ์์ 2565 (2022) เป็นต้ั้นมา        
น้บเป็นประเด็ืนที่างความม้�นคงท่ี่�ได้ืร้บความสนใจมากุท่ี่�สุดืในโลกุ โดืยร้สเซ่ียได้ืเข้้าปิดืล้อม
เมืองหลวง เมืองสำาค้ญ ปิดืกุ้�นสาธ์ารณู์ปโภคพืั�นฐาน และที่ำาลายส่�งปลูกุสร้างที่างกุารที่หารข้อง
ยูเครน หล้งม่ความตึั้งเคร่ยดืยืดืเยื�อเกุ่�ยวกุ้บข้บวนกุารแบ่งแยกุด่ืนแดืนในแคว้นดือนบาส (Donbas) 
และกุารประกุาศความต้ั้องกุารเข้้าร่วมองค์กุารสนธ่์ส้ญญาแอตั้แลนต่ั้กุเหนือ (North Atlantic 
Treaty Organization: NATO) ข้องประธ์านาธ่์บด่ืโวโลด่ืเม่ยร์ เซีเลนสกุ่ เพืั�อร้บประกุ้น   
ความม้�นคงข้องชาต่ั้ยูเครน หล้งจากุท่ี่�ร้สเซ่ียที่ำากุารผ่นวกุรวมคาบสมุที่รไครเม่ยในปี 2557 
(2014) และม่อ่ที่ธ่์พัลเหนือร้ฐบาลเบลารุสท่ี่� เ ป็นประเที่ศเพืั�อนบ้านอย่างช้ดืเจน1                         
โดืยประธ์านาธ่์บด่ื วลาด่ืเม่ยร์ ปูต่ั้นแห่งร้สเซ่ียมองว่ากุารบุกุยูเครนในคร้�งน่�เป็น “ปฏ่ิบ้ต่ั้กุาร
ที่างที่หารพ่ัเศษ” เพืั�อโค่นล้มระบอบนาซ่ีในยูเครนและที่ำาให้ยูเครนเป็นกุลาง ปราศจากุ       
กุารแที่รกุแซีงจากุประเที่ศโลกุตั้ะว้นตั้กุ

เหตุั้กุารณ์์ความไม่สงบในคร้�งน่�สร้างผ่ลกุระที่บมหาศาล ที่างกุารเมือง ส้งคมและเศรษฐกุ่จ 
โดืยที่ำาให้เกุ่ดืกุระแสผู้่ล่�ภ้ยสงครามชาวยูเครนมากุกุว่า 3 ล้านคน2 ผู้่เส่ยช่ว่ตั้ท้ี่�งที่หารและ
พัลเรอืนรวมกุ้นกุว่า 20,000 คน3  โดืยหลายประเที่ศได้ืออกุมาตั้รกุารควำ�าบาตั้ร (Sanctions) 
ร้สเซ่ียและเบลารุส ซึี�งม่หลายมาตั้รกุารท่ี่�เกุ่�ยวข้้องกุ้บกุารศุลกุากุร กุารนำาเข้้า/ส่งออกุ และ   
กุารข้นย้ายส่นค้าข้้ามพัรมแดืน สะท้ี่อนอกุ่หนึ�งบที่บาที่ข้องศุลกุากุรในกุารเมืองระหว่างประเที่ศ 

จดืหมายข่้าว CPMU ฉบ้บน่�จึงข้อนำาเสนอมาตั้รกุารที่างศุลกุากุรท่ี่�เกุ่�ยวข้้องกุ้บเหตุั้กุารณ์์
ความรนุแรงในยเูครน โดืยข้อนำาเสนอ คำาจำากุ้ดืความข้องกุารควำ�าบาตั้ร ต้ั้วอย่างมาตั้รกุาร   
ควำ�าบาตั้รร้สเซ่ียและเบลารุสข้องสหภาพัยุโรป (EU) สหราชอาณ์าจ้กุร (UK) สหร้ฐอเมร่กุา 
และญ่�ปุ�น ท่ี่าท่ี่และบที่บาที่ข้อง WCO พัร้อมบที่ว่เคราะห์ข้องผ่ลกุระที่บท่ี่�จะเกุ่ดืขึ้�นใน     
ระยะยาวต่ั้อห่วงโซ่ีอปุที่านโลกุและต่ั้อผู้่ประกุอบกุารไที่ย

   
                                                  นิติิ วิัท่ยาเต็ิม

1 เบลารุสย่นยอมให้ที่หารร้สเซ่ียต้ั้�งฐานท้ี่พับร่เวณ์ชายแดืนเบลารุส-ยูเครน ในปี 2014 และร้สเซ่ียให้ความช่วยเหลือกุาร
สลายกุารชุมนุมต่ั้อต้ั้านร้ฐบาลประธ์านาธ่์บด่ืน่โคไล ลูกุาเชนโกุ ในปี 2020
2 ข้้อมูล ณ์ ว้นท่ี่� 15 ม่นาคม 2565
3 ข้้อมูล ณ์ ว้นท่ี่� 10 ม่นาคม 2565 
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   น้บต้ั้�งแต่ั้กุารเร่�มบุกุยูเครนข้องร้สเซ่ีย ม่ประเที่ศกุว่า         
30 ประเที่ศ ประกุาศมาตั้รกุารควำ�าบาตั้รกุ้บร้สเซ่ียและเบลารุส 
ซึี�งเป็นไปในท่ี่ศที่างเด่ืยวกุ้น คือท้ี่�งแบบเจาะจงผู้่นำาและบุคคลสำาค้ญ
ข้องร้สเซ่ีย ผ่่านกุารอาย้ดืที่ร้พัย์ กุารประกุาศสถานะบุคคลต้ั้องห้าม  
กุารต้ั้ดืแหล่งเง่นทุี่นและห้ามกุารลงทุี่น และมุ่งสร้างผ่ลกุระที่บ
ต่ั้อเศรษฐกุ่จร้สเซีย่ในวงกุว้าง ผ่่านมาตั้รกุารห้ามนำาเข้้า/ส่งออกุ 
และกุารข้้บออกุจากุระบบชำาระเง่นระหว่างประเที่ศ (Swift)      
โดืยจดืหมายข่้าว CPMU ฉบ้บน่�จะลงรายละเอย่ดืในบที่ถ้ดืไป 
      อนึ�ง เพืั�อให้ท่ี่านผู้่อ่านม่ความเข้้าใจในเนื�อหาข้องมาตั้รกุาร
ด้ืงกุล่าวด่ืย่�งขึ้�น ผู้่เข่้ยนข้อเร่�มด้ืวยกุารอธ่์บายคำาจำากุ้ดืความและ
ต้ั้วอย่างข้องกุารควำ�าบาตั้ร (Sanctions) รวมท้ี่�งความเหมือน
และความตั้่างกุ้บคำาท่ี่�ม้กุม่กุารใช้สล้บกุ้นคือ กุารห้ามส่งส่นค้า 
(Embargo) และกุารปฏ่ิเสธ์ท่ี่�จะซืี�อส่นค้า (Boycott)    
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นิยาม แลื่ะ ความแตกต่าง

การัควัำ�าบาติรั (Sanctions) คือ มาตั้รกุารหรอืคำาส้�งข้องร้ฐ
หรือองค์กุารระหว่างประเที่ศ อน้ม่ผ่ลบ้งค้บใช้กุ้บประเที่ศอื�นท่ี่�
ละเม่ดืหล้กุกุฎหมายระหว่างประเที่ศ เพืั�อบ่บบ้งค้บให้ประเที่ศน้�น  
หยุดืกุารละเม่ดืและยอมจำานนต่ั้อความผ่่ดืและคำาพ่ัพัากุษา  
โดืยถือเป็นเครื�องมือในที่างกุารเมืองระหว่างประเที่ศเมื�อกุารใช้
กุำาล้งตั้อบโต้ั้ที่างที่หารย้งไม่สามารถที่ำาได้ื กุารควำ�าบาตั้รสามารถ
มุ่งสร้างผ่ลกุระที่บในวงกุว้าง (Comprehensive sanction) 
หรือเจาะจงเฉพัาะบคุคล กุลุ่มคน หรอืบางอุตั้สาหกุรรมเพืั�อ
หล่กุเล่�ยงผ่ลกุระที่บต่ั้อประชาชนผู้่บร่สุที่ธ่์�ในประเที่ศน้�น 
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    มาตั้รกุารควำ�าบาตั้รสามารถที่ำาไดืห้ลายว่ธ่์ ได้ืแกุ่ กุารจำากุ้ดื
หรือต้ั้ดืความส้มพ้ันธ์์ที่างกุารค้าและกุารเง่น กุารออกุคำาส้�ง
ระง้บกุารเด่ืนที่าง (Travel ban) กุารอาย้ดืที่ร้พัย์ (Asset 
freeze) กุารต้ั้ดืเง่นช่วยเหลือจากุต่ั้างประเที่ศ (Foreign 
aid reductions) และการัห้�ามส่งสินค�า (Embargo)    
คือกุารไม่ส่งออกุส่นค้าบางชน่ดืไปย้งประเที่ศท่ี่�ถูกุควำ�าบาตั้ร 
โดืยม้กุใช้กุ้บส่นค้ายุที่ธ์ศาสตั้ร์สำาค้ญ เช่น อาวุธ์และนำ�าม้น 
ด้ืงน้�น กุารห้ามส่งส่นค้า (Embargo) จึงเป็นเพ่ัยงเครื�องมือหนึ�ง
ข้องกุารควำ�าบาตั้ร (Sanctions) เท่ี่าน้�น ม่ได้ืเป็นคำาท่ี่�ม่ความหมาย
เด่ืยวกุ้น

     ต้ั้วอย่างข้องกุารควำ�าบาตั้รท่ี่�สำาค้ญ ได้ืแกุ่ กุารประกุาศ
มาตั้รกุารควำ�าบาตั้รอย่างเต็ั้มรูปแบบต่ั้ออ่ร้กุโดืยองค์กุาร
สหประชาชาต่ั้ (UN) ในปี 2533 (1990) หล้งกุารบุกุคูเวตั้
ข้องประธ์านาธ่์บด่ืซ้ีดืด้ืม ฮุุสเซีน ซึี�งม่กุารอาย้ดืที่ร้พัย์ผู้่นำา 
นายที่หารสำาค้ญ ต้ั้ดืเง่นช่วยเหลือ รวมท้ี่�งห้ามส่งออกุอาวุธ์
และส่นค้าจำาเป็นอื�นๆ เช่น อาหารและยา ซึี�งมาตั้รกุารด้ืงกุล่าว 
ส่�นสุดืลงเมื�ออ่ร้กุยอมถอนกุำาล้งที่หารออกุจากุคูเวตั้ในปี 
2534 (1991) นอกุจากุน่� ย้งม่กุารควำ�าบาตั้รข้องสหร้ฐอเมร่กุา
ต่ั้อสาธ์ารณ์ร้ฐประชาธ่์ปไตั้ยประชาชนเกุาหล่ (เกุาหล่เหนือ) 
ในปี 2549 (2006) เพืั�อตั้อบโต้ั้กุารที่ดืลองข่้ปนาวุธ์อ้นเป็น
ภ้ยคุกุคามต่ั้อระเบ่ยบระหว่างประเที่ศ ซึี�งม่กุารห้ามส่งออกุ
อากุาศยาน กุระสวยข่้ปนาวุธ์ นำ�าม้นเชื�อเพัล่ง ข้องฟุุ่�มเฟืุ่อย 
ร่วมกุ้บกุารต้ั้ดืกุ่จกุรรมที่างเง่นและกุารลงทุี่น ซึี�งมาตั้รกุาร
ควำ�าบาตั้รด้ืงกุล่าวย้งม่ผ่ลบ้งค้บใช้มาจนถึงปัจจุบ้น

    ในข้ณ์ะท่ี่�กุารควำ�าบาตั้รคือกุารออกุคำาส้�งโดืยภาคร้ฐหรือ
ผู้่อำานาจ การัปฏิิเสธที่�จะซ้ื้�อ่สินค�า (Boycott) น้�นม่น้ยยะ
ถึงการกระทำำาโดยสมััครใจของภาคประชาชน เพืั�อแสดืงความ
ไม่พัอใจหรอืประณ์ามกุารกุระที่ำาข้องบางกุลุ่มคน ร้ฐบาล และ
หน่วยงานตั้า่ง ๆ  ด้ืงน้�น กุารปฏ่ิเสธ์ท่ี่�จะซืี�อส่นค้าจึงไม่จำาเป็น
ต้ั้องเกุ่ดืขึ้�นในระด้ืบระหว่างประเที่ศเสมอไป ยกุต้ั้วอย่างเช่น 
กุระแสกุารปฏ่ิเสธ์ท่ี่�จะซืี�อส่นค้าข้องบร่ษ้ที่ท่ี่�ม่กุารเลือกุปฏ่ิบ้ต่ั้
ที่างเชื�อชาต่ั้ในสหร้ฐอเมร่กุาช่วงที่ศวรรษท่ี่� 1950 - 1960     
ท่ี่�เป็นกุารกุระที่ำาในระด้ืบมลร้ฐหรือระด้ืบประเที่ศเท่ี่าน้�น 

    อนึ�ง กุารปฏ่ิเสธ์ท่ี่�จะซืี�อส่นค้าจะม่น้ยยะในระด้ืบระหว่าง
ประเที่ศได้ืก็ุต่ั้อเมื�อ ร้ฐบาล กุลุ่มประเที่ศ หรือองค์กุาร
ระหว่างประเที่ศเข้้ามาม่ส่วนเกุ่�ยวข้้องผ่่านกุาร “ขอความั
ร่วมัมืัอ” ให้ประชาชนร่วมปฏ่ิเสธ์กุารซืี�อส่นค้าจากุประเที่ศ
ท่ี่�กุระที่ำาผ่่ดื หรือกุระแสกุดืด้ืนจากุส้งคมม่อ่ที่ธ่์พัลมากุ
จนกุระท้ี่�งร้ฐบาลต้ั้องให้กุารสน้บสนุน เช่น กุารท่ี่�ร้ฐบาล
สหร้ฐอเมร่กุาและร้ฐบาลสหราชอาณ์าจ้กุรประกุาศห้าม      
นำาเข้้าส่นค้าจากุประเที่ศแอฟุ่ร่กุาใต้ั้ในช่วงที่ศวรรษ ท่ี่� 1990 
เพืั�อประณ์ามนโยบายกุารกุ่ดืกุ้นที่างเชื�อชาต่ั้ในแอฟุ่ร่กุาใตั้้ 
หล้งกุระแสข้้บเคลื�อนในส้งคมข้องกุลุ่ม Anti-Apartheid 
Movement (AAM) ปลุกุกุระแสกุารเร่ยกุร้องความเท่ี่าเท่ี่ยม
ที่างเชื�อชาต่ั้ได้ือย่างแพัร่หลายในระด้ืบระหว่างประเที่ศ

© Bcmplo, Unsplash
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มาตรการควำ�าบาตรมาตรการควำ�าบาตร
ที่างการค้าข่องสำหภาพยุโรปที่างการค้าข่องสำหภาพยุโรป

    เนื�องด้ืวยเหตุั้ผ่ลที่างภูม่ร้ฐศาสตั้ร์ท่ี่�สหภาพัยุโรป (EU)ม่พืั�นท่ี่�
อยู่ใกุล้บร่เวณ์ความข้้ดืแย้งมากุท่ี่�สุดื และกุารกุระที่ำาข้องร้สเซ่ีย
เป็นกุารข้้ดือุดืมกุารณ์์ข้อง EU อย่างส่�นเช่ง จึงม่กุารประกุาศ
มาตั้รกุารควำ�าบาตั้รร้สเซ่ียแล้วต้ั้�งแต่ั้กุารผ่นวกุรวมคาบสมุที่ร                    
ไครเม่ยโดืยร้สเซ่ียในปี 2014 และต่ั้อมาม่กุารเปล่�ยนแปลง       
และยกุระด้ืบกุารควำ�าบาตั้รหล้งกุารบุกุยูเครนในปี 2022 ในปัจจุบ้น 
EU ได้ืประกุาศมาตั้รกุารควำ�าบาตั้รแลว้ท้ี่�งหมดื 4 คร้�ง และไดืกุ้ลาย
เป็นต้ั้นแบบข้องมาตั้รกุารควำ�าบาตั้รข้องสมาพ้ันธ์ร้ฐสว่สด้ืวยเช่นกุ้น 
โดืยม่มาตั้รกุารท่ี่�เกุ่�ยวข้้องกุ้บกุารนำาเข้้า-ส่งออกุส่นค้าด้ืงต่ั้อไปน่�1

1.มาติรัการัควัำ�าบาติรัท่างการัค�าขอ่ง EU ติ่อ่รััสเซื้ีย 

1.1 ห้ามการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items: 

DUI) ในทุกกรณี 

    กุ่อนหน้าน่� EU อนุญาตั้ให้ม่กุารส่งออกุส่นค้า DUI ไป
ย้งร้สเซ่ียได้ื หากุส่นค้าน้�นได้ืร้บใบอนุญาตั้และไม่ม่ล้กุษณ์ะ               
กุารใช้งานสุดืท้ี่ายท่ี่�เกุ่�ยวข้้องที่างที่หาร (Military End Use) แต่ั้
มาตั้รกุารควำ�าบาตั้รลา่สุดืได้ืห้ามกุารส่งออกุส่นค้า DUI ไปย้งผู้่ร้บท่ี่�
ม่ส้ญชาต่ั้ร้สเซ่ียและสำาหร้บกุารใช้ในร้สเซ่ียทุี่กุกุรณ่์ นอกุจากุน่�ย้ง
ส้�งห้าม  กุารให้ความช่วยเหลือที่างเที่คน่ค บร่กุารต้ั้วแที่นออกุข้อง     
(Brokering) และบร่กุารอื�น ๆ ท่ี่�เกุ่�ยวข้้องกุ้บส่นค้า DUI
     นอกุจากุน่� ย้งม่กุารส้�งห้ามส่งออกุส่นค้าท่ี่�ไม่ได้ือยู่ในข้อบข่้าย
ข้องส่นค้า DUI แต่ั้เป็นส่นค้าท่ี่�อาจม่ส่วนในกุารพ้ัฒนาที่างที่หาร 
เที่คโนโลย่ และความม้�นคงข้องร้สเซ่ีย อ้นได้ืแกุ่ส่นค้าจำาพัวกุ
เครื�องใช้ไฟุ่ฟุ้่า เครื�องคอมพ่ัวเตั้อร์ อปุกุรณ์์โที่รคมนาคม อปุกุรณ์์
เพืั�อความปลอดืภ้ยในระบบสารสนเที่ศ (Information Security) 
เที่คโนโลย่เซีนเซีอร์และเลเซีอร์ ระบบนำาที่าง (Navigation) และส่นค้า   
ท่ี่�เกุ่�ยวข้้องกุ้บอากุาศยาน เรือเด่ืนสมุที่ร และยานอวกุาศ อาท่ี่ กุล้อง
ถ่ายภาพัใต้ั้นำ�า (Underwater Television Camera) เครื�องยนต์ั้เรือ
และเครื�องบ่น ระบบกุ้งห้นกุ๊าซี (Aero Gas Turbines) เป็นต้ั้น 

1 ข้้อมูล ณ์ ว้นท่ี่� 15 ม่นาคม 2565 
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 1.2 ห้�ามการัส่งอ่อ่กสินค�าที่�ใช้�สำาห้รัับการักลัั่�นนำ�ามัน

   EU ย้งคงใช้ข้้อกุำาหนดืให้ใช้ใบอนุญาตั้สำาหร้บกุาร    
ส่งออกุส่นค้าท่ี่�ใช้ในอตุั้สาหกุรรมนำ�าม้นและกุ๊าซีธ์รรมชาต่ั้
ในระด้ืบต้ั้นนำ�า (Upstream) ท่ี่�ใช้มาต้ั้�งแต่ั้ปี 2557 (2014) 
และเพ่ั�มกุารส้�งห้ามส่งออกุส่นค้าท่ี่�ใช้สำาหร้บกุารกุล้�นนำ�าม้น  
ซึี�งรวมไปถึงกุารระง้บบร่กุารหรือความช่วยเหลือที่างกุาร
เง่นท่ี่�เกุ่�ยวข้้องด้ืวย โดืยส่นค้าท่ี่�ถูกุส้�งห้ามส่งออกุท้ี่�งหมดื
น่� อยู่ในรห้สพ่ักุ้ดื 84 (เครื�องปฎ่กุรณ์์น่วเคล่ยร์ บอยเลอร์ 
เครื�องจ้กุร เครื�องใช้กุล และส่วนประกุอบข้องเครื�องด้ืงกุล่าว)  
และรห้สพ่ักุ้ดื 85 (เครื�องจ้กุรไฟุ่ฟุ้่า เครื�องอุปกุรณ์์ไฟุ่ฟุ้่า 
และส่วนประกุอบข้องเครื�องด้ืงกุล่าว ฯลฯ)

1.3 ห้�ามการัส่งอ่อ่กสินค�าทุ่กช้นิดีในอุ่ติสาห้กรัรัม       

การับินแลั่ะอ่วักาศ

 EU ส้�งห้ามกุารส่งออกุและกุารค้าอากุาศยาน 
อะไหล่ และอุปกุรณ์์ท่ี่�ใช้ในอุตั้สาหกุรรมกุารบ่นท้ี่�งหมดื
กุ้บสายกุารบ่นร้สเซ่ีย และส่นค้าในล้กุษณ์ะเด่ืยวกุ้นท่ี่�ใช้
ในอตุั้สาหกุรรมอวกุาศข้องร้สเซีย่ โดืยถือเป็นกุารห้ามส่งออกุ
ส่นค้าทุี่กุชน่ดืในรห้สพ่ักุ้ดื 88 (อากุาศยาน ยานอวกุาศ 
และส่วนประกุอบข้องยานด้ืงกุล่าว) 
 ท้ี่�งน่� ม่กุารส้�งห้ามกุารให้บร่กุารท่ี่�เกุ่�ยวข้้อง เช่น 
กุารซีอ่มบำารุง กุารเปล่�ยนเครื�องยนต์ั้ กุารแกุไ้ข้ข้้อบกุพัรอ่ง
และอื�น ๆ กุ้บอากุาศยานร้สเซ่ียด้ืวยเช่นกุ้น โดืยมาตั้รกุารน่�
มุ่งสร้างความเส่ยหายกุ้บอุตั้สาหกุรรม กุารบ่นข้องร้สเซ่ีย 
ท่ี่�ม่กุารนำาเข้้าอากุาศยานและช่�นส่วนอากุาศยานท่ี่�ผ่ล่ตั้ใน 
EU สหร้ฐอเมร่กุา และแคนาดืามากุกุว่าร้อยละ 75 

1.4 ห้�ามการันำาเข�าสินค�าจำาพวักเห้ล็ั่กแลั่ะเห้ล็ั่กกลั่�า

 กุ่อนหน้าน่� EU ห้ามนำาเข้้าส่นค้าจำาพัวกุเหล็กุและ
เหล็กุกุล้าเฉพัาะกุ้บเบลารุสเท่ี่าน้�น แต่ั้เนื�องจากุร้สเซ่ียไม่
หยุดืกุารปิดืล้อมและคุกุคามยูเครนหล้งเหตุั้กุารณ์์ยืดืเยื�อ
เข้้าสู่ส้ปดืาห์ท่ี่� 3 EU จึงเห็นชอบให้ข้ยายกุารควำ�าบาตั้ร
ในว้นท่ี่� 15 ม่นาคม 2565 ให้ครอบคลุมผ่ล่ตั้ภ้ณ์ฑ์์
จำาพัวกุเหล็กุและเหล็กุหล้า อาท่ี่ แผ่่นหล้งคาเมท้ี่ลช่ที่ 
ว้สดุืสำาหร้บที่ำารางรถไฟุ่ ท่ี่อโลหะ ลวดื และส่นค้าอื�น ๆ   
ในรห้สพ่ักุ้ดื 72 และ 732  
 EU ม่สถ่ต่ั้กุารนำาเข้้าส่นค้าด้ืงกุล่าวจากุร้สเซ่ีย
อยู่ท่ี่�ร้อยละ 4.21 มาตั้รกุารน่�จึงจะที่ำาให้ร้สเซ่ียสูญเส่ย
รายได้ืกุารส่งออกุมากุถึง 3.3 พ้ันล้านยูโร โดืย EU 
วางแผ่นจะชดืเชยปร่มาณ์ส่นค้านำาเข้้าจากุร้สเซี่ยด้ืวย            
กุารเพ่ั�มปร่มาณ์ส่นค้าท่ี่�ควบคุมกุารนำาเข้้า (Import quota) 
ข้องประเที่ศคู่ค้าอื�น ๆ แที่น
2“Council Regulation (EU) 2022/428 of 15 March 2022,” Official 
Journal of the European Union, http://data.europa.eu/ 
eli/reg/2022/428/oj. 
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    1.5 ห้�ามการัส่งอ่อ่กสินค�าสินค�าฟุุ่�มเฟืุ่อ่ย 

    EU เชื�อว่ากุลุ่มชนช้�นสูงในร้สเซ่ียม่ส่วนสำาค้ญในกุารให้เง่นทุี่น
สน้บสนุนร้ฐบาลร้สเซ่ีย จึงเห็นชอบให้ม่กุารห้ามส่งออกุส่นค้าฟุุ่�มเฟืุ่อย
ข้อง EU หลายชน่ดืไปย้งร้สเซ่ีย โดืยม่จุดืมุ่งหมายเพืั�อสร้างผ่ลกุระที่บ
ในช่ว่ตั้ประจำาว้น และต้ั้ดืรายได้ืข้องบร่ษ้ที่นำาเข้้าท่ี่�เป็นข้องกุลุ่มคนเหล่าน่�   
ท้ี่�งน่� กุารห้ามส่งออกุจะม่ผ่ลต่ั้อส่นค้าท่ี่�ม่ราคามากุกุว่า 300 ยูโรขึ้�นไป
เท่ี่าน้�น เพืั�อไม่ให้สร้างผ่ลกุระที่บกุ้บส่นค้าบางชน่ดืท่ี่�ประชาชนร้สเซี่ย
ท้ี่�วไปย้งจำาเป็นต้ั้องบร่โภค 
    โดืยส่นค้าฟุุ่�มเฟืุ่อยท่ี่�ถูกุห้ามส่งออกุม่มากุถึง 22 ประเภที่ เช่น ไวน์ 
แชมเปญ คาเว่ยร์ เห็ดืที่ร้ฟุ่เฟิุ่ล เสื�อผ้่า อ้ญมณ่์ เครื�องเรือนคร่สต้ั้ล 
นาฬ่ิกุา ช่�นงานศ่ลปะ เครื�องใช้ไฟุ่ฟุ้่าในบ้านท่ี่�ม่ราคามากุกุว่า 750 ยูโร 
รถยนต์ั้และยานพัาหนะอื�น ๆ ท่ี่�ม่ราคามากุกุว่า 50,000 ยูโร เป็นต้ั้น

© Freestocks, Unsplash

1.6 การัปฏิิเสธสถานะ MFN ขอ่งรััสเซีื้ยในติลั่าดี EU

     EU ประเที่ศสมาช่กุข้ององค์กุรกุารค้าโลกุอื�น ๆ  ร่วมกุ้น
ปฏ่ิเสธ์กุารให้กุารประต่ั้บ้ต่ั้แกุ่ชาต่ั้ท่ี่�ไดืร้้บความอนุเคราะห์ย่�ง 
(Most-Favored Nation: MFN) อน้เปน็หล้กุกุารสำาค้ญ
ข้ององค์กุรกุารคา้โลกุเพืั�อไม่ให้เกุ่ดืกุารกุ่ดืกุ้นที่างคา้ระหว่าง
ประเที่ศสมาช่กุ โดืยม่ข้้อห้ามไม่ให้ประเที่ศสมาช่กุหนึ�ง
กุำาหนดือ้ตั้ราภาษ่ศุลกุากุรสูงกุว่าอ้ตั้ราท่ี่�กุำาหนดืกุ้บประเที่ศ
สมาช่กุอื�น และหา้มกุำาหนดืกุารหา้มส่งออกุส่นค้าระหวา่งกุ้น
   กุารปฏ่ิเสธ์สถานะ MFN ข้องร้สเซ่ียในคร้�งน่�ถือ
เป็นกุารเปิดืช่องที่างให้ EU ใช้มาตั้รกุารควำ�าบาตั้รร้สเซ่ีย
ได้ืเพ่ั�มมากุขึ้�น และอาจนำาไปสู่กุารปร้บอต้ั้ราภาษ่ศุลกุากุรกุ้บ             
ร้สเซ่ียท้ี่�งหมดืในอนาคตั้ อย่างไรก็ุตั้าม EU ย้งไม่เลือกุใช้กุาร
ปร้บอต้ั้ราภาษ่ศุลกุากุร แต่ั้ใช้กุารห้ามส่งออกุ/นำาเข้้าสำาหร้บส่นค้า
บางรายกุาร และกุารยกุเล่กุส่ที่ธ่์ประโยชน์ที่างกุารค้าอื�นๆ 
เนื�องจากุม่ผ่ลบ้งค้บใช้เร็วกุว่ากุารปร้บอ้ตั้ราภาษ่ศุลกุากุร3 

3 “Question and Answers: Fourth Package of Restrictive Mea-
sures Against Russia,” European Commission, accessed 22 March 
2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QAN-
DA_22_1776. 

© John McArthur, Unsplash
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2. มาติรัการัควัำ�าบาติรัท่างการัค�าขอ่ง EU ต่ิอ่เบลั่ารุัส

   EU ได้ืออกุมาตั้รกุารควำ�าบาตั้รที่างกุารค้ากุ้บเบลารุสมาต้ั้�งแต่ั้ปี 2020     
หล้งกุารสลายกุารชุมนุมและกุารจ้บกุุมผู้่เห็นต่ั้างที่างกุารเมืองโดืยประธ์านาธ่์บด่ื
น่โคไล ลูกุาเชนโกุ ต่ั้อมา ได้ืยกุระด้ืบและข้ยายข้อบเข้ตั้กุารควำ�าบาตั้รมากุขึ้�น
ในปี 2022 เมื�อเบลารุสม่ส่วนในกุารช่วยเหลือร้สเซ่ียบุกุรุกุยูเครน โดืยย่นยอม
ให้ร้สเซ่ียย่งข่้ปนาวุธ์ไปย้งยูเครนจากุเข้ตั้แดืนข้องเบลารุส ช่วยเหลือกุารข้นส่ง
เสบ่ยง ยุที่โธ์ปกุรณ์์แกุ่กุองท้ี่พัร้สเซ่ีย และเปิดืน่านฟุ้่าให้เครื�องบ่นรบร้สเซ่ียบ่นผ่่าน
     มาตั้รกุารควำ�าบาตั้รต่ั้อเบลารุสม่ความคล้ายคลึงกุ้บมาตั้รกุารควำ�าบาตั้ร
ข้อง EU ต่ั้อร้สเซ่ียหลายประกุาร แต่ั้ก็ุม่ส่นค้าหลายชน่ดืท่ี่�ม่กุารห้ามนำาเข้้าจากุ
เบลารุสโดืยเฉพัาะ อาท่ี่ แร่โพัแที่ช (Potash)4  ผ่ล่ตั้ภ้ณ์ฑ์์จากุไม้และถ่าน 
(รห้สพ่ักุ้ดื 44) ปูนซ่ีเมนต์ั้และผ่ล่ตั้ภ้ณ์ฑ์์จากุซ่ีเมนต์ั้ (รห้สพ่ักุ้ดื 2523 และ 
6810) และผ่ล่ตั้ภ้ณ์ฑ์์จากุยาง (รห้สพ่ักุ้ดื 4011)5 

4ว้ตั้ถุดื่บสำาค้ญในกุารผ่ล่ตั้ปุ๋ยโพัแที่สเซี่ยมสำาหร้บพัืชผ่ลที่างกุารเกุษตั้ร
5Andrew Rose and Francesca Baratta, “EU significantly expands sanctions against Belar-
us,” Sanctions News, accessed 23 March 2022, https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/
eu-significantly-expands-sanctions-against-belarus/.

© Nati Melnychuk, Unsplash
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มาตรการควำ�าบาตรทูางการค้ามาตรการควำ�าบาตรทูางการค้า
ขอังประเทูศุอ่ั�นุ ๆ ต่อัรัสเซ่ียและเบลารุสขอังประเทูศุอ่ั�นุ ๆ ต่อัรัสเซ่ียและเบลารุส

   มาตั้รกุารควำ�าบาตั้รข้องสหราชอาณ์าจ้กุรเป็นไปใน
ล้กุษณ์ะเด่ืยวกุ้นกุ้บมาตั้รกุารควำ�าบาตั้รข้อง EU คือ        
ม่กุารห้ามส่งออกุและกุารค้าส่นค้าท่ี่�ใช้ได้ืสองที่าง (DUI)             
เครื�องใช้ไฟุ่ฟุ้่า เครื�องคอมพ่ัวเตั้อร์ อุปกุรณ์์โที่รคมนาคม 
อุปกุรณ์์เพืั�อความปลอดืภ้ยในระบบสารสนเที่ศ เที่คโนโลย่
เซีนเซีอร์และเลเซีอร์ ระบบนำาที่าง (Navigation) ส่นค้าฟุุ่�มเฟืุ่อย 
ส่นค้าท่ี่�เกุ่�ยวข้้องกุ้บอากุาศยาน เรือเด่ืนสมุที่ร และยานอวกุาศ 
รวมถึงส่นค้าอื�น ๆ ท่ี่�ม่ความเกุ่�ยวข้้องที่างกุารที่หาร
     นอกุจากุน่� ย้งม่กุารห้ามเรือข้นส่งส้ญชาต่ั้ร้สเซ่ียในกุาร
เข้้ามาเท่ี่ยบ ณ์ ท่ี่าเรือข้อง UK โดืยระบบลงที่ะเบ่ยนเรือข้อง 
UK (UK Ship Register) จะปฏ่ิเสธ์เรือทุี่กุลำาท่ี่�ม่บุคคล
หรือน่ต่ั้บุคคลส้ญชาต่ั้ร้สเซ่ียเป็นเจ้าข้องหรือควบคุม               
ข้้อห้ามน่�ย้งรวมไปถึงเรือท่ี่�ถูกุควบคุมโดืยบุคคลหรือ
น่ต่ั้บุคคลท่ี่�ม่ความเกุ่�ยวข้้องกุ้บร้สเซีย่ตั้ามกุารพ่ัจารณ์าข้อง
กุระที่รวงกุารต่ั้างประเที่ศ UK อ่กุด้ืวย
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    UK ย้งเห็นชอบท่ี่�จะปฏ่ิเสธ์สถานะ MFN ข้องร้สเซ่ียและ
เบลารุสร่วมกุ้นกุ้บประเที่ศสมาช่กุ WTO โดืยได้ืประกุาศ
ปร้บขึ้�นอ้ตั้ราภาษ่ศุลกุากุรข้องส่นค้าร้สเซ่ียหลายชน่ดื ซึี�ง
เป็นมูลค่ากุารส่งออกุข้องร้สเซ่ียกุว่า 900 ล้านปอนด์ื ส่นค้า
เหล่าน่�จะต้ั้องเส่ยภาษ่ศุลกุากุรเพ่ั�มขึ้�นอกุ่ร้อยละ 35 ร่วมกุ้บ
ภาษ่ศุลกุากุรอต้ั้ราเด่ืม โดืยส่นค้าส่วนใหญ่เป็นส่นค้าสำาค้ญ
ข้องร้สเซ่ีย อาท่ี่ วอดืกุ้า เครื�องดืื�มสุรา (Spirits) เหล็กุและ
เหล็กุกุล้า ยางรถยนต์ั้ ซ่ีเมนต์ั้ ที่องแดืง เง่น อะลูม่เน่ยม ปรอที่ 
แกุ้วและเครื�องแกุ้ว ปลาเนื�อข้าว หน้งเฟุ่อร์และเฟุ่อร์เท่ี่ยม
 จะเห็นได้ืว่า UK เลือกุใช้กุารปร้บขึ้�นอ้ตั้ราภาษ่
แที่นกุารประกุาศห้ามกุารนำาเข้้าด้ืงเช่นมาตั้รกุารข้อง EU 
โดืยร้ฐบาล UK เชื�อว่ามาตั้รกุารด้ืงกุล่าวจะต้ั้ดืแหล่ง           
เง่นทุี่นข้องกุองท้ี่พัร้สเซ่ีย และที่ำาให้ร้สเซ่ียถูกุต้ั้ดืข้าดื     
ออกุจากุระบบกุารค้าโลกุมากุย่�งขึ้�น ในข้ณ์ะเด่ืยวกุ้น 
มาตั้รกุารน่�ก็ุจะไม่สร้างผ่ลกุระที่บต่ั้อผู้่ประกุอบกุาร UK 
มากุจนเกุ่นไป

       

 1. มาติรัการัควัำ�าบาติรัท่างการัค�าขอ่งสห้รัาช้อ่าณาจักรั (United Kingdom: UK) 
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2. มาติรัการัควัำ�าบาติรัท่างการัค�าขอ่งสห้รััฐอ่เมริักาต่ิอ่รััสเซีื้ยแลั่ะเบลั่ารุัส

  สหร้ฐอเมร่กุาประกุาศมาตั้รกุารควำ�าบาตั้รตั้่อร้สเซ่ียและเบลารุสในหลาย      
ภาคส่วน ท้ี่�งในที่างกุารเง่น กุารลงทุี่นและกุารค้า โดืยม่มาตั้รกุารควำ�าบาตั้ร
ที่างกุารค้าด้ืงต่ั้อไปน่�
 - ห้ามกุารนำาเข้้าส่นค้าท่ี่�ม่แหล่งกุำาเน่ดืจากุร้สเซ่ียจำาพัวกุปลาและอาหารที่ะเล 
เครื�องดืื�มแอลกุอฮุอล์ และเพัชรท่ี่�ไม่ได้ืใช้ในอตุั้สาหกุรรม (Non-industrial diamonds) 
  - ห้ามกุารส่งออกุ กุารนำาเข้้าและส่งกุล้บออกุ (Re-export) และห้ามกุาร
ข้นส่งข้องส่นค้าฟุุ่�มเฟืุ่อยหลายชน่ดืไปย้งร้สเซ่ีย เบลารุส หรือไปย้งผู้่ร้บท่ี่�ม่ส้ญชาต่ั้
ร้สเซ่ียและเบลารุส รายกุารส่นค้าได้ืแกุ่ ยาสูบและผ่ล่ตั้ภ้ณ์ฑ์์ยาสูบ นำ�าหอม พัรม     
เครื�องสำาอาง กุระเป๋าถือ ช่�นงานศ่ลปะ อปุกุรณ์์กุ่ฬิา รถโดืยสาร เครื�องเซีราม่กุ 
อญ้มณ่์ เครื�องดืนตั้ร่ เป็นต้ั้น
 - ผู้่ประกุอบกุารข้องสหร้ฐอเมร่กุาท่ี่�ม่ส่นค้าท่ี่�ห้ามนำาเข้้าอยู่ระหว่างกุารข้นส่ง 
สามารถหาผู้่ซืี�อรายใหม่ หรือเปล่�ยนปลายที่างส่นค้าได้ื
 - กุระที่รวงพัาณ่์ชย์ กุระที่รวงกุารต่ั้างประเที่ศ กุระที่รวงกุารคล้งข้องสหร้ฐอเมร่กุา
ม่อำานาจห้ามกุารนำาเข้้า/ส่งออกุ ส่นค้ารายกุารอื�น ๆ ได้ืหากุม่ความจำาเป็น      
ตั้ามสถานกุารณ์์
3. มาติรัการัควัำ�าบาติรัท่างการัค�าขอ่งญีี่�ปุ�น

© Jacob Owens, Unsplash

   ญ่�ปุ�นเป็นประเที่ศในภูม่ภาคเอเช่ยประเที่ศแรกุ ๆ ท่ี่�ออกุ
มาตั้รกุารควำ�าบาตั้รต่ั้อร้สเซ่ีย เนื�องจากุม่พัรมแดืนใกุลกุ้้บร้สเซ่ีย 

และเป็นหนึ�งในสมาช่กุกุลุ่มประเที่ศ G7  มาตั้รกุารควำ�าบาตั้รข้องญ่�ปุ�น
จึงม่ความสอดืคล้องกุ้บมาตั้รกุารควำ�าบาตั้รข้อง EU สหราชอาณ์าจ้กุร 
และสหร้ฐอเมร่กุา
   ญ่�ปุ�นประกุาศห้ามกุารส่งออกุส่นค้าควบคุมท้ี่�งส่�น 31 ชน่ดื 
ยกุต้ั้วอย่างเช่น ช่�นส่วนเครื�องจ้กุร เส้นใยคาร์บอน สารกึุ�งต้ั้วนำา
คุณ์ภาพัสูง (High Performance Semiconductors) 
และห้ามส่งออกุส่นค้าท่ี่�ม่ส่วนในกุารเสร่มศ้กุยภาพัที่างที่หาร      
ข้องร้สเซ่ีย อน้ได้ืแกุ่เครื�องคอมพ่ัวเตั้อร์ อปุกุรณ์์โที่รคมนาคม ฯลฯ 
นอกุจากุน่�ย้งห้ามกุารส่งออกุส่นค้าไปย้งกุระที่รวงกุลาโหมข้องร้สเซ่ีย ผู้่ผ่ล่ตั้อากุาศยานร้สเซ่ีย และเจ้าหน้าท่ี่� ผู้่ประกุอบกุาร
ในเข้ตั้ปกุครองโดืแนสตั้์-ลูฮุ้นสกุ์ (Donetsk and Luhansk) ซึี�งเป็นเข้ตั้ท่ี่�แบ่งแยกุตั้นเองออกุมาจากุยูเครนด้ืวย
กุารสน้บสนุนข้องร้สเซ่ีย
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3. มาติรัการัควัำ�าบาติรัท่างการัค�าขอ่งญีี่�ปุ�น
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ท่ี่าท่ี่แลื่ะบที่บาที่ข่อง WCO ท่ี่าท่ี่แลื่ะบที่บาที่ข่อง WCO 
ต่อเหตุการณ์ความรุนแรงต่อเหตุการณ์ความรุนแรง
ในยูเครนในยูเครน

   หล้งกุารปะทุี่ข้องเหตุั้กุารณ์์ความรุนแรงในยูเครน 
เลข้าธ่์กุารองค์กุารศุลกุากุรโลกุ (WCO) ได้ืออกุแถลงกุารณ์์
ต่ั้อสถานกุารณ์์ด้ืงกุล่าว ซึี�งแสดืงความเส่ยใจและความ
กุ้งวลกุ้บความสญูเส่ยท้ี่�งช่ว่ตั้และที่ร้พัยส่์นในพืั�นท่ี่�ความข้้ดื
แย้ง โดืย WCO กุำาล้งต่ั้ดืตั้ามสถานกุารณ์์พัร้อมท้ี่�งประสานงาน     
กุ้บองค์กุารสหประชาชาต่ั้ (UN) อย่างใกุล้ช่ดื โดืยให้ความ
สนใจไปท่ี่�ผ่ลกุระที่บข้องว่กุฤตั้กุารณ์์น่�ต่ั้อหน้าท่ี่�และกุาร
ดืำาเน่นงานข้องศุลกุากุร นอกุจากุน่� เลข้าธ่์กุาร WCO ย้ง
กุล่าวเช่ดืชูเจ้าหน้าท่ี่�ศุลกุากุรท่ี่�ย้งคงปฏิ่บ้ต่ั้หน้าท่ี่�แม้อยู่ใน
สถานกุารณ์์ว่กุฤต่ั้ และหว้งให้เกุ่ดืที่างออกุท่ี่�ส้นต่ั้โดืยเร็ว  
เพืั�อฟืุ่�นคืนความร่วมมือระหว่างประเที่ศ ความกุลมเกุล่ยว
กุ้นข้องชาต่ั้สมาช่กุและกุารทูี่ตั้ ตั้ามว้ตั้ถุประสงค์กุารกุ่อต้ั้�ง
ข้อง WCO

  อย่างไรก็ุตั้าม กุรมอำานวยกุารด้ืานภาษ่และสหภาพัศลุกุากุร
แห่งคณ์ะกุรรมาธ่์กุารยุโรป (Directorate-General 
for Taxation and Customs Union) ได้ืม่จดืหมาย       
เรื�อง “สหภาพัยุโรปและประเที่ศสมาช่กุให้กุารสน้บสนุน
ยูเครนในองค์กุารศุลกุากุรโลกุ” โดืยม่เนื�อหาระบุว่า      
กุารกุระที่ำาข้องร้สเซ่ียเป็นกุารละเม่ดืว่ส้ยท้ี่ศน์และคุณ์ค่า
ข้อง WCO อย่างรุนแรง ท้ี่�งย้งเป็นกุารละเม่ดืกุฎหมาย
ระหว่างประเที่ศ และเร่ยกุร้องให้ WCO ออกุแถลงกุารณ์์
ประณ์ามร้สเซ่ียและเบลารุส และให้ออกุมาตั้รกุารท่ี่�เป็นไปได้ื
ทุี่กุว่ถ่ที่างในกุารจำากุ้ดืกุารม่ส่วนร่วมข้องร้สเซ่ียและเบลารุส
ใน WCO จนกุว่าบูรณ์ภาพัที่างด่ืนแดืน อำานาจอธ่์ปไตั้ย
และอส่รภาพัข้องยูเครนจะกุล้บคืนสู่ภาวะปกุต่ั้

© WCO



   สำานัุกงานุทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณ์ กรุงบรัสเซีลส์  13

CPMU
NEWS

© WCO

ปีทู่� 7 ฉบับทู่� 2 ม่นุาคม 2565

     อนึ�ง WCO ย้งไม่ได้ืออกุแถลงกุารณ์์หรือมาตั้รกุารใดื ๆ          
ตั้ามคำาเร่ยกุร้องข้องสหภาพัยุโรปข้้างต้ั้น แต่ั้สำาน้กุงานเลข้าธ่์กุาร WCO 
ได้ืเผ่ยแพัร่คู่มือ (Secretariat Note) ว่าด้ืวยบที่บาที่ข้องศุลกุากุรใน
ภาวะว่กุฤต่ั้ที่างมนุษยธ์รรม (Role of Customs in Humanitarian 
Crises) เมื�อว้นท่ี่� 16 ม่นาคม 2565 โดืยกุล่าวถึงความสำาค้ญข้องหน่วยงาน
ศุลกุากุรต่ั้อความม่ประส่ที่ธ่์ภาพัข้องกุารชว่ยเหลอืที่างมนษุยธ์รรมในพืั�นท่ี่�
ประสบภ้ยธ์รรมชาต่ั้และพืั�นท่ี่�ความข้้ดืแย้ง ซึี�งความรุนแรงในยูเครนถือ
เป็นว่กุฤตั้กุารณ์์ล่าสุดื โดืยความช่วยเหลือและอปุกุรณ์์ต่ั้าง ๆ  ต้ั้องเข้้าไปถึง
พืั�นท่ี่�อย่างรวดืเร็วและท้ี่นต่ั้อเหตุั้กุารณ์์ ศุลกุากุรจึงควรต้ั้องเตั้ร่ยมพัร้อม
ท่ี่�จะอำานวยความสะดืวกุในกุารข้นส่งและตั้รวจปล่อยส่นค้าเพืั�อความช่วยเหลือ
ที่างมนุษยธ์รรม อาท่ี่ ยาและอุปกุรณ์์ที่างกุารแพัที่ย์ให้ได้ืมากุท่ี่�สุดื

    ในกุารน่� WCO ได้ืเน้นยำ�าให้ประเที่ศสมาช่กุ  
ปร้บใช้เครื�องมือ ข้้อตั้กุลง แนวที่างและมาตั้รกุาร
ข้อง WCO ท่ี่�เกุ่�ยวข้้องกุ้บกุารตั้รวจปล่อยส่นค้า
เพืั�อกุารช่วยเหลือที่างมนุษยธ์รรม และระบุแนวที่าง
เหล่าน่�ลงในคู่มือด้ืงกุล่าวเพืั�อเป็นกุารช่วยเหลือ
ที่างเที่คน่คแกุ่ประเที่ศสมาช่กุ โดืยเครื�องมือและ
มาตั้รกุารข้อง WCO ท่ี่�เกุ่�ยวข้้องกุ้บกุารช่วยเหลือ
ที่างมนุษยธ์รรม ม่ด้ืงต่ั้อไปน่�
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1.บทท่� 5 ภาคผนวกเฉพาะ J ของอนุสััญญาเก่ยวโตฉบับแก้ไข (RKC) 

  ในบทที่ 5 ภาคผนวกเฉพาะ J ของอนุสัญญาเกียวโตฉบับแก้ไข (RKC) ระบุมาตรการ
ท่ีศุลกากรสามารถปรับใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกการตรวจปล่อยสินค้าส�าหรับบรรเทา
สาธารณภัย ดังนี้
  - การตรวจปล่อยสนิค้าส�าหรับบรรเทาสาธารณภัยในการส่งออก ส่งต่อ การอนุญาตช่ัวคราว 
(Temporary Admission) ต้องด�าเนินไปโดยถือเป็นความส�าคัญสูงสุด
  - ศุลกากรสามารถอนุญาตให้ย่ืนใบขนสินค้าทางศุลกากรฉบับย่อ ฉบับช่ัวคราว           
หรือฉบับไม่สมบูรณ์ ภายในช่วงเวลาท่ีก�าหนด
  - ศุลกากรสามารถตรวจสอบใบขนสินค้าทางศุลกากรและเอกสารแนบอืน่ ๆ ก่อนการมาถึง
ของสินค้า
  - ศุลกากรสามารถตรวจปล่อยสินค้านอกเวลาท�าการหรือนอกสถานท่ีท�าการ โดยให้      
การละเว้นค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตรวจปล่อยลักษณะดังกล่าว
  - สามารถเปิดตรวจหรือตรวจสอบตัวอย่างสินค้าในกรณีที่มีความจ�าเป็นเท่านั้น
  - สินค้าควรได้รับการตรวจปล่อยโดยไม่ค�านึงถึงประเทศต้นทาง ประเทศท่ีอยู่ในเส้นทางขนส่ง 
และประเทศปลายทาง
 - ในกรณีท่ีสินค้าส�าหรับบรรเทาสาธารณภัยเป็นสินค้าห้ามส่งออก หรือมีกฎให้ต้องเสียอากรขาออก
หรือภาษีอืน่ ๆ สินค้าเหล่าน้ีควรได้รับการยกเว้นจากกฎเกณฑ์์ดังกล่าว
 - สินค้าส�าหรับบรรเทาสาธารณภัยบางชนิดท่ีตรงตามเง่ือนไขบางประการ1 ควรได้รับ        
การยกเว้นอากรขาเข้า และยกเว้นจากข้อห้ามการน�าเข้าของสินค้าชนิดน้ัน

1สามารถอ่านการตีความโดยละเอียดได้ท่ี https://bit.ly/3qJMmEB.

2. ภาคผนวก B. 9 อนุสััญญาอิสัตัันบููล

ภาคผนวก B.9 อนุสััญญาอิสัตัันบููลว่าด้้วยการนำาเข้้าชัั่�วคราว 
(Convention on Temporary Admission) ระบุูแนวทาง
การนำาเข้้าชัั่�วคราวสัำาหรับูสิันค้าเพ่ื่�อจุุด้ประสังค์ทางมนุษยธรรม 
อาทิ อุปกรณ์์การแพื่ทย์ การผ่าตััด้ และอุปกรณ์์ห้องปฏิิบัูติัการ

© Max Bender, Unsplash
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3. ข�อ่มติิคณะมนติรั ีWCO ว่ัาดี�วัยบท่บาท่ขอ่งศลุั่กากรัใน

การับรัรัเท่าภััยพิบัติิท่างธรัรัมช้าติิ เด้ีอ่นกรักฎาคม 2011

   ข้้อมต่ั้ด้ืงกุล่าวม่เนื�อหาช่�ชวนให้ประเที่ศสมาช่กุบร่หาร
จ้ดืกุารชายแดืนดื้วยแนวที่างท่ี่�ม่ประส่ที่ธ่์ภาพั เร่ยบง่าย 
และสอดืคล้องกุ้น โดืยส่งเสร่มให้ม่กุารแบ่งปันข้้อมูล
ข่้าวสารกุ้บศุลกุากุรประเที่ศอื�น ๆ ท่ี่�เกุ่�ยวข้้องกุ้บกุารข้นส่ง
ส่นค้าเพืั�อกุารช่วยเหลือที่างมนุษยธ์รรม และอาศ้ยระบบ
กุารตั้รวจปล่อยส่นค้าท่ี่�ม่อยู่ให้ข้นส่งส่นค้าเหล่าน่�ได้ือย่าง
รวดืเร็ว ม่ประส่ที่ธ่์ภาพั และเป็นเอกุภาพัมากุท่ี่�สุดื

4. ข�อ่มติิคณะมนติรีั WCO ว่ัาดี�วัยบท่บาท่ขอ่งศุลั่กากรัใน

การัอ่ำานวัยควัามสะดีวักแลั่ะส่งเสริัมควัามมั�นคงปลั่อ่ดีภััยใน

การัเคล้ั่�อ่นย�ายยารัักษาโรัคแลั่ะวััคซีื้นสำาห้รัับใช้�ในยามวิักฤติ 

    ข้้อมต่ั้น่�แนะนำาให้หน่วยงานศุลกุากุร ภาคร้ฐและภาคส่วนอื�น ๆ 
ร่วมมือกุ้นอำานวยความสะดืวกุในกุารข้นส่งยาร้กุษาโรคและว้คซ่ีน
สำาหร้บใช้ในยามว่กุฤตั้ โดืยระบุแนวที่างสำาหร้บศุลกุากุรในกุาร
จ้ดืกุารดูืแลและควบคุม ตู้ั้ส่นค้าพ่ัเศษ อปุกุรณ์์ และส่นค้าอื�น ๆ 
ท่ี่�เกุ่�ยวข้้องกุ้บกุารแจกุจ่ายยาร้กุษาโรคและว้คซ่ีนโดืยให้เป็นไป
ตั้ามมาตั้รกุารที่างกุารค้าท่ี่�ออกุโดืยร้ฐบาล

5. ค่้ม้อ่ขอ่งสำานักเลั่ขาธิการัว่ัาดี�วัยบท่บาท่ขอ่งศุลั่กากรัใน

การัอ่ำานวัยควัามสะดีวักแลั่ะส่งเสริัมควัามมั�นคงปลั่อ่ดีภััย

ในการัเคล้ั่�อ่นย�ายยารัักษาโรัคแลั่ะวััคซีื้นสำาห้รัับใช้�ในยาม

วิักฤติ

   คู่มือน่�จ้ดืที่ำาขึ้�นเพืั�อสน้บสนุนกุารปร้บใช้ข้้อมต่ั้ในข้้อ 4.  
โดืยแนบเครื�องมือข้อง WCO ท่ี่�เคยม่มาอยู่กุ่อนแล้วท่ี่�สามารถ
ใช้เพืั�อสน้บสนุนกุารปร้บใช้แต่ั้ละมาตั้รกุาร พัร้อมเสนอ
แนวที่างท่ี่�ปฏ่ิบ้ต่ั้ได้ืจร่งและกุรณ่์ศึกุษาจากุประเที่ศสมาช่กุ 
เพืั�อนำาเสนอแนวที่างปร้บใช้ท่ี่�ม่ประส่ที่ธ่์ภาพัมากุท่ี่�สุดื

© Jon Tyson, Unsplash
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6. ค่้ม้อ่ขอ่งสำานักเลั่ขาธิการัว่ัาดี�วัยการักำาห้นดี

แลั่ะการัใช้�รัายการัสินค�าที่�มีควัามจำาเป็นใน

ช่้วังภััยพิบัติิ

  WCO เผ่ยแพัร่คู่มือน่�เพืั�อแกุ้ปัญหากุารข้าดื
กุารต่ั้ความและแนวที่างในกุารจ้ดืกุารส่นค้าท่ี่�ม่
ความจำาเป็นในช่วงภ้ยพ่ับ้ต่ั้ท่ี่�เป็นหนึ�งเด่ืยวกุ้น
ข้องหน่วยงานศุลกุากุร โดืยคู่มือน่�ได้ืรวบรวม
เครื�องมือข้อง WCO ท่ี่�เกุ่�ยวข้้อง และแนวปฏ่ิบ้ต่ั้
ข้องประเที่ศสมาช่กุ ในกุารกุำาหนดืรายกุาร
ส่นค้า เพืั�อให้ม่ส่นค้าท่ี่�ม่ความจำาเป็นเหล่าน่� 
ไหลเว่ยนในห่วงโซ่ีอปุที่านโลกุและถูกุเคลื�อนย้าย
ข้้ามเข้ตั้แดืนได้ือย่างราบรื�น

7. รัายการัจำาแนกสินค�าติามรัะบบฮาร์ัโมไนซ์ื้ 

(HS) ขอ่งสินค�าเวัช้ภััณฑ์์ ยาสำาคัญี่ วััคซีื้น 

แลั่ะอุ่ปกรัณ์อ้่�น ๆ ที่�เกี�ยวัข�อ่งกับการัแพร่ั

รัะบาดีขอ่งเช้้�อ่ไวัรััสโคโรันา (Covid-19)

  รายกุารจำาแนกุส่นค้าตั้ามระบบ HS ข้อง
ส่นค้าท่ี่�ม่ความจำาเป็นในช่วงกุารแพัร่ระบาดื
ข้องโรค Covid-19 ม่กุารปร้บปรุงใหม่ให้
สอดืคล้องกุ้บระบบ HS ฉบ้บปี 2022 แล้ว 
ที่ำาให้สามารถช่วยให้ศุลกุากุรและภาคส่วนต่ั้าง ๆ  
ในห่วงโซ่ีอปุที่าน สามารถระบชุน่ดืและรห้สพ่ักุ้ดื
ข้องส่นค้าสำาหร้บกุารช่วยเหลือที่างมนุษยธ์รรม
ได้ือย่างถูกุต้ั้อง

8. ค่้ม้อ่ขอ่งสำานักเลั่ขาธิการัว่ัาดี�วัยบท่บาท่ขอ่ง

ศุลั่กากรัในการับรัรัเท่าผู้ลั่กรัะท่บขอ่งโรัค

รัะบาดีโควิัดี-19

  คู่มือฉบ้บน่�เน้นยำ�าถึงมาตั้รกุารท่ี่�หน่วยงาน
ศุลกุากุรสามารถปร้บใช้เพืั�ออำานวยความสะดืวกุ
กุารเคลื�อนย้ายส่นค้าท่ี่�ม่ความจำาเป็นและส่นค้า
สำาหร้บกุารบรรเที่าสาธ์ารณ์ภ้ยข้้ามเข้ตั้แดืน   
ท้ี่�งย้งช่�แนะแนวที่างกุารส่งเสร่มเศรษฐกุ่จ      
กุารร้กุษาความต่ั้อเนื�องในห่วงโซ่ีอุปที่าน และ
กุารปกุป้องดูืแลเจ้าหน้าท่ี่�และส้งคม พัร้อมท้ี่�ง
แที่รกุกุรณ่์ต้ั้วอย่างกุารปร้บใช้มาตั้รกุารด้ืงกุล่าว
โดืยประเที่ศสมาช่กุมากุกุว่า 100 ประเที่ศ

9.   แนวัท่างการัจัดีการัภััยพิบัติิแลั่ะการัสรั�าง

ควัามต่ิอ่เน้�อ่งในห่้วังโซ่ื้อุ่ปท่าน

   เอกุสารน่�แนะนำาแนวที่าง หล้กุกุารและ
กุรณ่์ต้ั้วอย่างในกุารเตั้ร่ยมความพัร้อมให้หน่วยงาน   
ศุลกุากุรร้บมือ และฟืุ่�นฟูุ่ระบบกุารที่ำางานจากุ
สถานกุารณ์์ฉุกุเฉ่น ภ้ยพ่ับ้ต่ั้ที่างธ์รรมชาต่ั้ และ
ว่กุฤต่ั้ที่างสาธ์ารณ์สุข้ พัร้อมท้ี่�งร้กุษาความต่ั้อเนื�อง
ในห่วงโซ่ีอปุที่าน โดืยนำาเสนอเนื�อหาครอบคลุม
สามช่วงหล้กุข้องวงจรกุารจ้ดืกุารภ้ยพ่ับ้ต่ั้      
คือ กุารเตั้ร่ยมความพัร้อม กุารร้บมือ และกุารฟืุ่�นฟูุ่

10. กรัณีศึกษาเร้ั�อ่งการัจัดีห้าสารัควับคุม   

ในช่้วังสถานการัณ์ฉุุกเฉิุนจากคณะกรัรัมการั

ควับคุมสารัเสพติิดีนานาช้าติิ (International 

Narcotics Control Board: INCB)

   รายงานกุรณ่์ศึกุษาโดืย INCB ท่ี่�รวบรวม
ข้้อสรุป ข้้อแนะนำาจากุประเที่ศตั้่าง ๆ และ
หน่วยงานเพืั�อกุารช่วยเหลือที่างมนุษยธ์รรม
ต่ั้าง ๆ  ในกุารสน้บสนุนกุารจ้ดืหาสสารควบคมุ 
(Controlled Substances) ไปย้งสถานท่ี่�
เกุ่ดืเหตุั้ฉุกุเฉ่นได้ือย่างท้ี่นเหตุั้กุารณ์์

© Mat Napo, Unsplash
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บที่วิเคราะห์: บที่วิเคราะห์: 
ผลื่กระที่บระยะยาวต่อห่วงโซ่่อุปที่านโลื่กผลื่กระที่บระยะยาวต่อห่วงโซ่่อุปที่านโลื่ก
แลื่ะผู้ประกอบการไที่ยแลื่ะผู้ประกอบการไที่ย
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  กุารบุกุยูเครนข้องร้สเซ่ียในคร้�งน่�ได้ืร้บกุระแสว่พัากุษ์
ว่จารณ์์ในระด้ืบโลกุ และไดืร้้บความสนใจมากุกุวา่กุรณ่์ กุาร
ผ่นวกุรวมคาบสมุที่รไครเม่ยในปี 2014 เนื�องจากุร้สเซ่ียวาง
เป้าหมายกุารปิดืล้อมและยึดืกุรุงเค่ยฟุ่ (Kiev) เมืองหลวงข้อง
ยูเครน เมืองคาร์ค่ฟุ่ (Kharkiv) ซึี�งเป็นเมืองท่ี่�ม่ประชากุร
มากุท่ี่�สุดืเป็นอน้ด้ืบ 2 และเมืองมาร่ยูปอล (Mariupol) ซึี�ง
ม่ท่ี่�ต้ั้�งเป็นยุที่ธ์ศาสตั้ร์เชื�อมไครเม่ยและดือนบาส ท้ี่�งย้งเป็น
ที่างออกุที่ะเลดืำา (Black Sea) และเป็นฐานที่างเศรษฐกุ่จ
ท่ี่�สำาค้ญข้องยูเครน ซึี�งสะท้ี่อนเป้าหมายกุารยดึืครองยเูครน
ท้ี่�งประเที่ศในที่างตั้รง (กุารยึดืครองด่ืนแดืน) และที่างออ้ม 
(กุารเปล่�ยนร้ฐบาลยูเครน) กุระแสตั้อบร้บจากุสื�อมวลชน
และน้กุว่ชากุารหลายสำาน้กุจึงถือว่า กุารบุกุรุกุคร้�งน่�เป็น
เหตุั้กุารณ์์ที่างความม้�นคงในภูม่ภาคยุโรปท่ี่�เลวร้ายท่ี่�สุดืน้บ
ต้ั้�งแต่ั้หล้งสงครามโลกุท่ี่� 21

   

1Michael Hirsh, “Why Putin’s War Is the West’s Biggest Test Since 
World War II,” Foreign Policy, accessed 25 March 2022, https://for-
eignpolicy.com/2022/02/24/russia-ukraine-war-west-world-war-2/.

    ด้ืวยเหตุั้น่� มาตั้รกุารควำ�าบาตั้รและกุารลงโที่ษร้สเซ่ียใน
คร้�งน่�จากุสหภาพัยุโรป สหร้ฐอเมร่กุา ญ่�ปุ�น และประเที่ศ
อื�น ๆ จึงม่ความรุนแรงและจร่งจ้งมากุขึ้�นกุว่าในปี 2014 
เพืั�อเป็นกุารกุดืด้ืนให้ร้สเซ่ียหยุดืคุกุคามยูเครน อย่างไร
ก็ุตั้าม กุารท่ี่�ห่วงโซ่ีอุปที่านโลกุได้ืเชื�อมโยงกุ้นมาเป็นระยะ
เวลานาน ที่ำาให้กุารต้ั้ดืร้สเซ่ียออกุจากุระบบกุารค้าโลกุ              
โดืยฉ้บพัล้นย่อมสร้างผ่ลกุระที่บตั้อ่ห่วงโซ่ีอปุที่านโลกุอย่าง
หล่กุเล่�ยงไม่ได้ื ย่�งมาตั้รกุารควำ�าบาตั้รม่ความรุนแรงเพ่ัยงใดื          
ผ่ลกุระที่บต่ั้อเศรษฐกุ่จโลกุก็ุย่�งมากุตั้ามไปด้ืวยเช่นน้�น โดืย
ในปัจจุบ้นผ่ลกุระที่บท่ี่�เกุ่ดืขึ้�นในท้ี่นท่ี่คือว่กุฤต่ั้ราคานำ�าม้น
ขึ้�นสูง เนื�องจากุร้สเซ่ียเป็นผู้่ส่งออกุนำ�าม้นเป็นอน้ด้ืบ 2 ข้อง
โลกุ2 ที่ำาให้อ้ตั้ราเง่นเฟุ้่อ ราคาส่นค้าอุปโภคบร่โภคเพ่ั�มสูง
ขึ้�นตั้ามไปด้ืวย3

2“Oil Market and Russian Supply,” International Energy Agency, 
accessed 25 March 2022, https://www.iea.org/reports/russian-sup-
plies-to-global-energy-markets/oil-market-and-russian-supply-2.
3 แม้ในปัจจุบ้น (ว้นที่่� 25 ม่นาคม 2565) สหภาพัยุโรปย้งไม่ม่มาตั้รกุารควำ�าบาตั้รนำ�าม้น
จากุร้สเซี่ยโดืยตั้รง แตั้่มาตั้รกุารควำ�าบาตั้รอื�น ๆ ย้งส่งผ่ลให้ราคานำ�าม้นโลกุพัุ่งสูงข้ึ�น
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  เมื�อความข้้ดืแย้งย้งไม่ม่ท่ี่ท่ี่าว่าจะยุต่ั้ และกุารเจรจา
ระหว่างท้ี่�งสองฝ่�ายย้งเป็นไปอย่างยากุลำาบากุ จึงม่แนวโน้ม
ว่ามาตั้รกุารควำ�าบาตั้รเหล่าน่�จะม่ผ่ลบ้งค้บใช้ไปอกุ่ระยะหนึ�ง 
และหากุร้สเซ่ียสามารถยึดืครองยูเครนได้ื กุารควำ�าบาตั้ร
ต่ั้อร้สเซ่ียจะดืำาเน่นไปในระยะยาว หรือแม้กุระท้ี่�งในกุรณ่์ท่ี่�
ร้สเซ่ียย่นยอมถอนกุำาล้งที่หารออกุจากุยูเครน บางประเที่ศ
ก็ุอาจจะย้งคงมาตั้รกุารควำ�าบาตั้รกุ้บร้สเซีย่ต่ั้อไปเพืั�อเป็นกุาร
ลงโที่ษร้สเซ่ียในระยะยาวก็ุเป็นได้ื ในกุารน่� จดืหมายข่้าว 
CPMU จึงข้อนำาเสนอผ่ลกุระที่บระยะยาวในที่างศุลกุากุร
ท่ี่�อาจเกุ่ดืขึ้�นกุ้บห่วงโซ่ีอุปที่านโลกุและกุ้บผู้่ประกุอบกุาร
ไที่ยด้ืงต่ั้อไปน่�

1.การัเปลั่ี�ยนแปลั่งเส�นท่างสินค�า (Trade Diversion)                        

เพ้�อ่ห้ลั่บเลั่ี�ยงมาติรัการัควัำ�าบาติรั

    หล้งกุารควำ�าบาตั้รร้สเซ่ียในปี 2014  ร้สเซ่ียได้ืออกุ
มาตั้รกุารตั้อบโต้ั้ด้ืวยกุารห้ามกุารนำาเข้้าส่นค้าเกุษตั้รและ
อาหารหลายชน่ดืจากุสหภาพัยุโรป ซึี�งคำาส้�งด้ืงกุล่าวย้งคง
ม่ผ่ลบ้งค้บใช้ไปจนถึงเดืือนธ้์นวาคมปี 2022 โดืยกุารออกุ
มาตั้รกุารควำ�าบาตั้รต่ั้อกุ้น ในช่วงเวลาท่ี่�ผ่่านมาน้�นได้ืกุ่อให้
เกุ่ดืกุารเปล่�ยนเส้นที่างข้องส่นค้า (Trade Diversion) เพืั�อ
หลบเล่�ยงกุารหา้มนำาเข้้าหรือส่งออกุขึ้�น (Circumvention) 
คณ์ะกุรรมาธ่์กุารสหภาพัยุโรปรายงานว่ามากุกุว่าร้อยละ 80 
ข้องกุารนำาเข้้าส่นค้าเกุษตั้รและอาหารในร้สเซ่ีย ม่ท่ี่�มาจากุ
เบลารุส ตุั้รกุ่ อาร์เมเน่ยและเซีอร์เบ่ย ซึี�งเป็นประเที่ศใน
แถบยูเรเซ่ีย (Eurasia) ท่ี่�ไม่ได้ือยู่ในสหภาพัยุโรปและม่
พัรมแดืนใกุล้กุ้บร้สเซ่ีย จึงม่กุารร่วมมือกุ้นข้องผู้่ส่งออกุใน 
EU บร่ษ้ที่ในประเที่ศนอกุ EU และผู้่ประกุอบกุารในร้สเซ่ีย
ร่วมมือกุ้นล้กุลอบเปล่�ยนต้ั้นกุำาเน่ดืข้องส่นค้าท่ี่�มาจากุ EU 
และส่งออกุส่นค้าเหล่าน่�อกุ่คร้�ง (Re-export) ไปย้งร้สเซ่ีย4  
หรือในบางกุรณ่์ก็ุเกุ่ดืกุารเปล่�ยนเส้นที่างข้องส่นค้า เช่น   
ในเซีอร์เบ่ย ส่นค้าเกุษตั้รและอาหารในประเที่ศส่วนใหญ่
ถูกุส่งออกุไปย้งร้สเซ่ียเพืั�อที่ดืแที่นปร่มาณ์ส่นค้าท่ี่�ร้สเซ่ียนำา
เข้้าจากุ EU แต่ั้เซีอร์เบ่ยกุล้บม่กุารนำาเข้้าส่นค้าเหล่าน้�นจากุ 
EU แที่นเพืั�อนำามาบร่โภคในประเที่ศ
4Oliver Frittz, Elizabeth Christen, Franz Sinabell, and Julian Hinz, “Russia’s 
and the EU’s Sanctions: Economic and 
Trade Effects, Compliance and the Way Forward,” European Parliament 
(2017): 26-27, doi:10.2861/658339. 

    อนึ�ง กุารออกุมาตั้รกุารควำ�าบาตั้รระรอกุล่าสุดืข้อง EU 
ม่ความพัยายามท่ี่�จะป้องกุ้นกุารหลบเล่�ยงมาตั้รกุารควำ�าบาตั้ร
ด้ืวยกุารนำาเข้้าผ่่านประเที่ศท่ี่� 3 ด้ืวยกุารระบุให้ห้ามกุารนำาเข้้า
ส่นค้าท่ี่�ระบุ อน้ม่ต้ั้นกุำาเน่ดืจากุร้สเซ่ียและท้ี่�งท่ี่�นำาเข้้ามาจากุ
ร้สเซ่ียโดืยตั้รงหรือม่กุารส่งออกุไปย้งประเที่ศอื�นกุ่อนกุาร 
นำาเข้้ามาย้ง EU ซึี�งใช้ในล้กุษณ์ะเด่ืยวกุ้นกุ้บส่นค้าจากุเบลารุส 
อย่างไรก็ุตั้าม กุารเปล่�ยนเส้นที่างส่นค้าหรือกุารล้กุลอบข้น
ส่นค้าก็ุอาจเกุ่ดืขึ้�นได้ืในระยะยาว โดืยเฉพัาะกุ้บส่นค้า DUI 
และส่นค้าท่ี่�เกุ่�ยวข้้องกุารภาคกุารผ่ล่ตั้นำ�าม้น เนื�องจากุ EU 
ไม่ม่อำานาจบ้งค้บประเที่ศท่ี่� 3 เช่น ตุั้รกุ่ ให้ไม่ส่งต่ั้อส่นค้า
เหล่าน่�ไปย้งร้สเซ่ีย แต่ั้ EU จะที่ำาได้ืแต่ั้เพ่ัยงลงโที่ษผู้่ส่งออกุ 
EU ท่ี่�เข้้าข่้ายจงใจสง่ออกุส่นค้าไปย้งประเที่ศท่ี่� 3 เพืั�อส่งต่ั้อ
ไปย้งร้สเซ่ียเท่ี่าน้�น

© Nelson Ndongala, Unsplash
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2. การัเปลั่ี�ยนแห้ล่ั่งท่ี�มาขอ่งพลั่งังานใน EU

   ว่กุฤตั้กุารณ์์ในคร้�งน่�ที่ำาให้ประเที่ศใน 
EU หลายประเที่ศท่ี่�พึั�งพ่ังแหล่งพัล้งงานจากุ
ร้สเซ่ียตั้กุอยูในสภาวะกุลืนไม่เข้้าคายไม่ออกุ 
เนื�องจากุ EU นำาเข้้ากุ๊าซีธ์รรมชาต่ั้ถึงร้อยละ 90 
ซึี�งร้อยละ 45 ในจำานวนน่� นำาเข้้าจากุร้สเซ่ีย5  
EU จึงย้งไม่สามารถออกุมาตั้รกุารห้ามกุารนำาเข้้า
พัล้งงานจากุร้สเซ่ียได้ือย่างเต็ั้มรูปแบบ จึงพัยายาม
หาแหล่งท่ี่�มาข้องพัล้งงานแห่งใหม่ท่ี่�สามารถเข้้า
มาที่ดืแที่นพัล้งงานจากุร้สเซ่ียได้ืหากุเหตุั้กุารณ์์
ความรุนแรงในยูเครนยืดืเยื�อ ตั้ามโครงกุาร
ท่ี่�ม่ชื�อว่า REPowerEU โดืยม่จุดืมุ่งหมาย
ให้ EU ต้ั้ดืข้าดืกุารพึั�งพ่ังพัล้งงานจากุร้สเซ่ีย
ภายในปี 2573 (2030)  

   ในระยะส้�น EU ได้ืออกุมาตั้รกุารช่วย
เหลือผู้่ประกุอบกุารท่ี่�ได้ืร้บผ่ลกุระที่บจากุราคา
นำ�าม้นท่ี่�พุ่ังสูงขึ้�น และออกุคำาส้�งให้แหล่งกุ้กุเก็ุบ           
กุ๊าซีท้ี่�ว EU ให้ม่ปร่มาณ์กุ๊าซีสำารองไม่ตั้ำ�ากุว่าร้อย
ละ 90 ภายในว้นท่ี่� 1 ตุั้ลาคมข้องทุี่กุปีเพืั�อใช้
เป็นแหล่งพัล้งงานในฤดูืหนาว และในระยะยาว              
EU กุำาล้งมองหาแหล่งพัล้งงานแห่งใหม่ และ
กุารเปล่�ยนไปใช้แหล่งพัล้งงานท่ี่�ย้�งยืน เช่น 
พัล้งงานไฟุ่ฟุ้่า พัล้งงานลม ฯลฯ ตั้ามแผ่นปฏิรู่ป
ส่เข่้ยว (European Green Deal) ไปในเวลา
พัร้อมกุ้น 
5 “REPowerEU: Joint European Action for More Af-
fordable, Secure and Sustainable Energy,” European 
Commission, accessed 28 March 2022, https://ec.eu-
ropa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511.

      ประเที่ศพ้ันธ์ม่ตั้รสำาค้ญท่ี่� EU วางแผ่นจะ
ห้นไปพึั�งพัาในเรื�องพัล้งงานคือสหร้ฐอเมร่กุา 
โดืยในปี 2022 สหร้ฐอเมร่กุาไดื้ที่ำาข้้อตั้กุลง
เพ่ั�มกุารส่งกุ๊าซีธ์รรมชาต่ั้ (LNG) ให้ EU 
อ่กุ 15 พ้ันล้านลูกุบาศก์ุเมตั้ร ซึี�งเป็นปร่มาณ์
เพ่ัยงพัอท่ี่�จะแที่นปร่มาณ์กุ๊าซีธ์รรมชาต่ั้จากุ
ร้สเซ่ียในปีน่�ได้ื ท้ี่�งย้งที่ำาข้้อตั้กุลงท่ี่�จะส่ง          
กุ๊าซีธ์รรมชาต่ั้ให้ EU อย่างตั้ำ�าปีละ 50 พ้ันล้าน
ลูกุบาศก์ุเมตั้รไปจนถึงปี 2030 ซึี�งจะเข้้ามา
แที่นท่ี่�กุ๊าซีธ์รรมชาต่ั้ท่ี่� EU นำาเข้้าจากุร้สเซ่ีย
แล้วอย่างน้อย 1 ใน 3 นอกุจากุน่� ย้งตั้กุลง
ท่ี่�จะร่วมกุ้นพ้ัฒนาเที่คโนโลย่พัล้งงานสะอาดื 
โดืยเร่�มวางแผ่นท่ี่�จะพั้ฒนาเครื�องจ้กุรท่ี่�           
ใช้กุ๊าซีธ์รรมชาต่ั้ให้เปล่�ยนไปใช้พัล้งงานจากุ
ไฮุโดืรเจน6  

6“Statement by President von der Leyen with US 
President Biden,” European Commission, accessed 
28 March 2022, https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/STATEMENT_22_2043.

©  Dimitry Anikin, Unsplash
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3.ผู้ลั่กรัะท่บติ่อ่ผู้้�ปรัะกอ่บการัไท่ย

  ในปัจจุบ้น สถานกุารณ์์ความข้้ดืแย้งร้สเซ่ีย
และยูเครนย้งไม่ส่งผ่ลกุระที่บต่ั้อกุารนำาเข้้า-  
ส่งออกุในไที่ย เนื�องจากุมาตั้รกุารควำ�าบาตั้ร
ส่วนใหญ่ไม่ม่ความเกุ่�ยวข้้องกุ้บธุ์รกุ่จไที่ย
โดืยตั้รง หุ้นส่วนที่างเศรษฐกุ่จข้องไที่ยกุ้บ
ร้สเซ่ีย และไที่ยกุ้บ EU ย้งคงเด่ืม ปร่มาณ์
กุารซืี�อข้ายย้งเท่ี่าเด่ืม โดืย นายพัชร อน้นตั้ศ่ลป์ 
อธ่์บด่ืกุรมศุลกุากุรยืนย้นว่าสถานกุารณ์์ด้ืงกุล่าว
จะไม่กุระที่บกุารจ้ดืเก็ุบรายได้ืข้องกุรมศุลกุากุร
ไที่ยอย่างแน่นอน แต่ั้ย้งต้ั้องต่ั้ดืตั้ามอย่างใกุล้ช่ดื
และต้ั้องที่ำากุารประเม่นอกุ่คร้�งหากุสถานกุารณ์์ยืดืเยื�อ

  หากุสถานกุารณ์์บานปลาย ผ่ลกุระที่บหนึ�ง
ท่ี่�จะเกุ่ดืกุ้บกุลุ่มผู้่ค้าไที่ยคือกุารข้าดืแคลน     
ช่�นส่วนยานยนต์ั้ไฟุ่ฟุ้่า ช่�นส่วนอเ่ล็กุที่รอน่กุส์ 
ท่ี่�ข้าดืแคลนมาต้ั้�งแต่ั้กุ่อนกุารแพัร่ระบาดืข้อง
เชื�อไวร้สโคโรนา แตั้่อุตั้สาหกุรรมกุารผ่ล่ตั้
รถยนต์ั้ไฟุ่ฟุ้่าในไที่ยกุำาล้งได้ืร้บกุารสน้บสนุน
และเต่ั้บโตั้ เหตุั้กุารณ์์ความรุนแรงน่�จึงอาจ
ชะลอกุารเต่ั้บโตั้ข้องอุตั้สาหกุรรมด้ืงกุล่าวได้ื 
นอกุจากุน่� ว้ตั้ถุด่ืบอาหารส้ตั้ว์ อาท่ี่ ข้้าวโพัดื
เล่�ยงส้ตั้ว์ ข้้าวสาล่ ก็ุจะประสบภาวะข้าดืแคลน
และม่ราคาขึ้�นสูง เนื�องจากุเป็นส่นค้าท่ี่�ไที่ยพึั�ง
กุารนำาเข้้ามาจากุยูเครน
  

   กุารท่ี่�ร้สเซ่ียถูกุต้ั้ดืออกุจากุระบบชำาระเง่น
ระหว่างประเที่ศ ย้งจะที่ำาให้กุารค้าระหว่าง
ไที่ยและร้สเซ่ียม่ต้ั้นทุี่นท่ี่�สูงขึ้�น เนื�องจากุ
ผู้่ประกุอบกุารไม่สามารถที่ำาธุ์รกุรรมกุ้บ
ธ์นาคารร้สเซ่ียโดืยตั้รงไดื้ แต่ั้ต้ั้องเปล่�ยนไป
ที่ำาธุ์รกุรรมผ่่านธ์นาคารในประเที่ศอื�นแที่น 
โดืยในปี 2564 ไที่ยส่งออกุส่นค้าไปย้งร้สเซ่ีย 
เพ่ั�มขึ้�นร้อยละ 41.68 เป็นมูลค่ากุว่า 1,027 
ล้านดือลลาร์สหร้ฐ ฯ และร้สเซ่ียส่งออกุส่นค้า
มาย้งไที่ยเป็นมูลค่ามากุกุว่า 1,278 ล้าน
ดือลลาร์สหร้ฐฯ7 ค่าธ์รรมเน่ยมที่างกุารเง่นและ
ธุ์รกุรรมท่ี่�จะเกุ่ดืขึ้�นกุ้บจำานวนกุารค้าด้ืงกุล่าวจึง
ย่อมส่งผ่ลกุระที่บกุระที่บต่ั้อผู้่ประกุอบกุารไที่ย
อย่างหล่กุเล่�ยงไม่ได้ื 

    อนึ�ง มาตั้รกุารควำ�าบาตั้รท่ี่�หลายประเที่ศ
ใช้กุ้บร้สเซ่ียได้ืที่ำาให้สกุุลเง่นรูเบ่ลข้องร้สเซ่ีย
อ่อนค่าลงถึงร้อยละ 22 และม่ภาวะเง่นเฟุ้่อ
เพ่ั�มอ่กุร้อยละ 14.5 สภาพัเศรษฐกุ่จภายใน
ประเที่ศข้องร้สเซ่ียท่ี่�กุำาล้งถดืถอยลงอาจที่ำาให้
บร่ษ้ที่คู่ค้าในร้สเซ่ียข้องไที่ยม่ความสามารถ
ในกุารจ่ายค่าส่นค้าให้ผู้่ประกุอบกุารไที่ยน้อย
ลงตั้ามไปด้ืวยเช่นกุ้น  

7ธุ์รกุ่จไที่ยจ้บตั้า “ร้สเซ่ีย-ยูเครน” ข้้ดืแย้งนานฉุดืส่งออกุ-ท่ี่อง
เท่ี่�ยว,” กุรุงเที่พัธุ์รกุ่จ, เข้้าถึงเมื�อ 28 ม่นาคม 2565, https://www.
bangkokbiznews.com/business/990056.

©  Marek Okon, Unsplash
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     ศุลกุากุรถือเป็นงานท่ี่�เกุ่�ยวข้้องกุ้บระบบห่วงโซ่ีอปุที่านโลกุและกุารค้าเสร่ ด้ืงน้�น 
มาตั้รกุารควำ�าบาตั้รหรือผ่ลกุระที่บที่างส้งคมอื�น ๆ  จากุสถานกุารณ์์ความรุนแรงในยูเครน
จึงส่งผ่ลกุระที่บต่ั้อกุารที่ำางานข้องศุลกุากุรโดืยตั้รง ท้ี่�งในแง่ข้องกุารจ้ดืเก็ุบรายไดื้ 
กุารควบคุมและกุารบ้งค้บใช้กุฎหมาย โดืยถึงแม้ว่าองค์กุารศุลกุากุรโลกุ และหน่วยงาน
ศุลกุากุรท้ี่�วโลกุจะเตั้ร่ยมพัร้อมร้บมือมากุเพ่ัยงใดืก็ุตั้าม สถานกุารณ์์น่�อาจจะย่�งตั้อกุยำ�า
ความท้ี่าที่ายบางประกุารท่ี่�เกุ่ดืขึ้�นมาจากุสถานกุารณ์์โรคระบาดืและชะลอกุารฟืุ่�นต้ั้วข้อง
ระบบกุารค้าโลกุ ซึี�งจะไม่ส่งผ่ลด่ืเท่ี่าใดืน้กุกุ้บทุี่กุภาคส่วน กุารหาที่างออกุโดืยส้นต่ั้ว่ธ่์
และกุารหยดุืความรนุแรงในพืั�นท่ี่�จึงควรเกุ่ดืขึ้�นโดืยเร็วท่ี่�สุดื เพืั�อประโยชน์ต่ั้อท้ี่�งประชาชน
และเศรษฐกุ่จกุารค้าโลกุ
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อ่�างอิ่ง

“กุรมศุลฯ ช่�สู้รบร้สเซ่ีย-ยูเครนไม่กุระที่บนำาเข้้า-ส่งออกุและกุารจ้ดืเก็ุบรายได้ื.” กุรุงเที่พัธุ์รกุ่จ. เข้้าถึงเมื�อ 16 ม่นาคม 2565. 
 https://www.bangkokbiznews.com/business/993303.
“ธุ์รกุ่จไที่ยจ้บตั้า“ร้สเซ่ีย-ยูเครน” ข้้ดืแย้งนานฉุดืส่งออกุ-ท่ี่องเท่ี่�ยว.” กุรุงเที่พัธุ์รกุ่จ. เข้้าถึงเมื�อ 28 ม่นาคม 2565. 
 https://www.bangkokbiznews.com/business/990056.
European Commission. “REPowerEU: Joint European Action for More Affordable, Secure and 
 Sustainable Energy.” Accessed 28 March 2022. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
 detail/en/ip_22_1511.
European Commission. “Statement by President von der Leyen with US President Biden.” Accessed 
 28 March 2022. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_2043.
International Energy Agency. “Oil Market and Russian Supply.” Accessed 25 March 2022. https://
 www.iea.org/reports /russian-supplies-to-global-energy-markets/oil-market-and-russian-
 supply-2.
 Michael Hirsh. “Why Putin’s War Is the West’s Biggest Test Since World War II.” Foreign Policy. 
 Accessed 25 March 2022. https://foreignpolicy.com/2022/02/24/russia-ukraine-war-west-
 world-war-2/.
Oliver Frittz, Elizabeth Christen, Franz Sinabell, and Julian Hinz. “Russia’s and the EU’s Sanctions: 
 Economic and Trade Effects, Compliance and the Way Forward.” European Parliament 
 (2017): 26-27, doi:10.2861/658339. 
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รายงานความเคลื่ื�อนไหว

ธุุรึกิจเบลเย่ยมีเริึ�มีได้้รัึบผลกรึะที่บ
จ�กมี�ติรึก�รึควิำ��บ�ติรึรัึสำเซ่ยของ EU

   กุารออกุมาตั้รกุารควำ�าบาตั้รข้องสหภาพัยุโรป (EU) ต่ั้อร้สเซ่ีย เร่�มส่งผ่ลกุระที่บต่ั้อธุ์รกุ่จในเบลเย่ยม อน้เนื�องจากุ
มาตั้รกุารห้ามส่งออกุส่นค้าหลายรายกุาร กุารต้ั้ดืธ์นาคารร้สเซ่ียออกุจากุเครือข่้ายชำาระเง่นระหว่างประเที่ศ ราคานำ�าม้น   
ท่ี่�พุ่ังขึ้�นสูง และกุารข้าดืว้ตั้ถุด่ืบในห่วงโซ่ีอปุที่านจากุร้สเซ่ีย

   Lefebvre Brewery บร่ษ้ที่ผ่ล่ตั้เบ่ยร์ในเข้ตั้ว้ลโลเน่ย (Wallonia) ข้องเบลเย่ยม กุำาล้งประสบปัญหายอดืกุาร
ส่งออกุส่นค้าตั้กุตั้ำ�า เนื�องจากุผ่ล่ตั้ภ้ณ์ฑ์์มากุกุว่าร้อยละ 70 ข้องบร่ษ้ที่ฯ เคยถูกุส่งออกุไปย้งยูเครน สาธ์ารณ์ร้ฐเบลารุส 
และสหพ้ันธ์ร้ฐร้สเซ่ีย แต่ั้ในปัจจุบ้น รถบรรทุี่กุส่นค้าข้องบร่ษ้ที่ฯ ไม่สามารถข้้ามพัรมแดืน ไปย้งประเที่ศเหล่าน่�ได้ื และ
กุลุ่มผู้่นำาเข้้าอาจไม่สามารถชำาระค่าส่นค้าเหล่าน่�ให้แกุ่บร่ษ้ที่ฯ ได้ือกุ่ต่ั้อไป

   นอกุจากุน่� กุลุ่มผู้่ค้าเพัชรในเมอืงแอนต์ั้เว่ร์ป (Antwerp) ท่ี่�เป็นศนูย์กุลางกุารค้าเพัชรแห่งหนึ�งข้องโลกุ ก็ุกุำาล้ง      
อยู่ในสภาวะท่ี่�ไม่ม้�นคงน้กุ ถึงแม้ว่าเพัชรจะไม่ได้ืเป็นส่นค้าห้ามส่งออกุ แต่ั้ธุ์รกุ่จเหล่าน่�ต้ั้องพึั�งพัาผู้่ผ่ล่ตั้ (Supplier)   
จากุร้สเซ่ีย จึงได้ืร้บผ่ลกุระที่บจากุกุารท่ี่� EU ปิดืน่านฟุ้่าไม่ให้สายกุารบ่นร้สเซ่ียบ่นผ่่าน และไม่สามารถที่ำาธุ์รกุรรมใดื ๆ  
กุ้บผู้่ค้าในร้สเซ่ียได้ื หล้งร้สเซ่ียถูกุต้ั้ดืออกุจากุเครือข่้ายชำาระเง่นระหว่างประเที่ศหรือระบบ SWIFT

     อนึ�ง หอกุารค้าเบลเย่ยมได้ืรายงานว่า ธุ์รกุ่จเบลเย่ยมส่วนใหญ่ย้งไม่ได้ืออกุนโยบายใดื ๆ  เพืั�อร้บมือ กุ้บผ่ลกุระที่บ
เหล่าน่� แต่ั้ม่กุารต่ั้ดืตั้ามสถานกุารณ์์อย่างใกุล้ช่ดื โดืยธุ์รกุ่จท่ี่�ม่ความเส่�ยงในตั้อนน่�คือ อตุั้สาหกุรรมเที่คโนโลย่ ผ่ล่ตั้ภ้ณ์ฑ์์
อาหารและเครื�องดืื�ม เพัราะม่กุารค้าและต้ั้องพึั�งพัาห่วงโซ่ีอปุที่านจากุท้ี่�งร้สเซ่ียและยูเครน

อ่�างอิ่ง

Euronews. Belgian Companies Brace for Tough Times as Sanctions Begin to Bite. https://www.euronews. 
 com/2022/03/02/belgian-companies-brace-for-tough-times-as-sanctions-begin-to-bite. Accessed 8 
 March 2022.
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ศุุลก�กรึเบลเย่ยมีกำ�หนัด้พิิธุ่ก�รึศุุลก�กรึ
สำำ�หรัึบสิำ�งของเพ่ิ�อช่วิยเหล่อที่�งมีนุัษยธุรึรึมีในัยูเครึนั

 ศุลกุากุรราชอาณ์าจ้กุรเบลเย่ยมกุำาหนดืพ่ัธ่์กุารศุลกุากุรสำาหร้บส่�งข้องเพืั�อกุารช่วยเหลือที่างมนุษยธ์รรมในยูเครน
ท่ี่�นำาเข้้าหรือม่เส้นที่างข้นส่งมาจากุนอกุสหภาพัยุโรป (EU) อาท่ี่ ส่�งข้องท่ี่�นำาเข้้าจากุสหราชอาณ์าจ้กุร (UK) และม่เส้นที่าง
ผ่่านเบลเย่ยมเพืั�อไปย้งพัรมแดืนยเูครน โดืยระบใุห้ใช้พ่ัธ่์กุารศุลกุากุรเด่ืยวกุ้นกุ้บข้องต่ั้ดืต้ั้วผู้่โดืยสารท่ี่�ไมม่่ล้กุษณ์ะที่างกุาร
ค้า เพืั�ออำานวยความสะดืวกุต่ั้อกุารช่วยเหลือที่างมนุษยธ์รรมในยูเครน

  โดืยผู้่นำาเข้้าไม่จำาเป็นต้ั้องยื�นใบข้นส่นค้าที่างศุลกุากุร เพ่ัยงแค่ต้ั้องสำาแดืงรายกุารส่นค้าด้ืวยวาจา หรือปฏ่ิบ้ต่ั้ตั้าม
ข้้�นตั้อนท่ี่�ไม่ซ้ีบซ้ีอน ณ์ ท่ี่า/ท่ี่�ที่ำากุารศุลกุากุรกุ่อนกุารนำาเข้้ามาใน EU ผ่่านพัรมแดืนเบลเย่ยม หากุส่�งข้องม่มูลค่ามากุกุว่า 
1,000 ยูโร ผู้่นำาเข้้าจะตั้้องสำาแดืงรายกุารส่นค้าด้ืวยวาจาตั้ามพ่ัธ่์กุารกุารนำาเข้้าช้�วคราว (Temporary Admission) 
หรือพ่ัธ่์กุารสำาหร้บส่นค้าถ่ายลำา/ผ่่านแดืนข้องศุลกุากุรเบลเย่ยม พัร้อมแสดืงหล้กุฐานความเป็นส่�งข้องเพืั�อกุารช่วยเหลือ       
ที่างมนุษยธ์รรม เช่น สรุปรายกุารส่นค้าพัร้อมรายละเอย่ดืข้องส่นค้า เป็นต้ั้น

 ในกุรณ่์ท่ี่�ศุลกุากุรเบลเย่ยมม่เหตุั้สงส้ยในจุดืประสงค์ท่ี่�แท้ี่จร่งข้องส่นค้า ผู้่นำาเข้้าจะต้ั้องวางเง่นประกุ้น ในจำานวน
เท่ี่ยบเท่ี่าอากุรข้าเข้้าและภาษ่มูลค่าเพ่ั�มท่ี่�ค่ดืตั้ามมูลค่าข้องส่นค้า โดืยเง่นประกุ้นน่�จะถูกุจ้ดืเก็ุบไว้ ท่ี่�ท่ี่า/ท่ี่�แรกุท่ี่�ยานพัาหนะ
มาถึง และผู้่นำาเข้้าจะได้ืร้บเง่นจำานวนน่�คืนเมื�อเด่ืนที่างกุล้บผ่่านที่างเบลเย่ยม

 อนึ�ง ศุลกุากุรเบลเย่ยมเห็นว่าเป็นกุารไร้ประโยชน์ท่ี่�จะใช้แนวที่างราคาข้้�นตั้ำ�าท่ี่�ได้ืร้บกุารยกุเว้นในช่วง ภ้ยพ่ับ้ต่ั้
สำาหร้บส่นค้าท่ี่�จะถูกุส่งออกุไปนอกุ EU เนื�องจากุสงครามในยูเครนถือเป็นว่กุฤตั้กุารณ์์ที่างมนุษยธ์รรมท่ี่�หน่วยงานศุลกุากุร
ควรให้ความช่วยเหลือด้ืวยกุารหล่กุเล่�ยงพ่ัธ่์กุารท่ี่�ซีำ�าซ้ีอนให้ได้ืมากุท่ี่�สุดื

อ่�างอิ่ง

Service Public Federal Finances. Exportation/Envoi de Materiel Humanitaire vers l’Ukraine. https://finances.bel
 gium.be/fr/douanes_accises/entreprises/ukraine-russie/materiel-humanitaire. Accessed 11 March 2022.
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ศุุลก�กรึลิทัี่วิเน่ัยติรึวิจยึด้สิำนัค้� DUI 
ก่อนัก�รึลักลอบเข้�เบล�รุึสำ

 ศุลกุากุรสาธ์ารณ์ร้ฐล่ท้ี่วเน่ยที่ำากุารตั้รวจยึดืส่นค้าท่ี่�ใช้ได้ืสองที่าง (Dual-use goods: DUI) และช่�นส่วน
รถยนต์ั้ ท่ี่�ถูกุข้นส่งมาบนรถบรรทุี่กุท่ี่�ข้้บโดืยพัลเมืองเบลารุส ณ์ ด่ืานศุลกุากุรเมือง Medininkai บร่เวณ์พัรมแดืน
ระหว่างล่ท้ี่วเน่ยและเบลารุส เมื�อว้นท่ี่� 2 ม่นาคม 2565

 ศุลกุากุรล่ท้ี่วเน่ยรายงานว่าส่นค้าท่ี่�พับในรถบรรทุี่กุเป็นช่�นส่วนอะไหล่รถยนต์ั้ท่ี่�ผ่ล่ตั้ในล่ท้ี่วเน่ยซึี�ง        
ถูกุจ้ดืให้เป็นส่นค้าท่ี่�ใช้ได้ืสองที่าง คือสามารถที่ำาไปใช้เป็นส่วนประกุอบในอาวุธ์หรือกุ่จกุรรมที่างที่หารได้ื ส่นค้าด้ืง
กุล่าวจึงถือเป็นส่นค้ายุที่ธ์ศาสตั้ร์ท่ี่�ต้ั้องได้ืร้บใบอนุญาตั้เฉพัาะจากุกุระที่รวงเศรษฐกุ่จและนว้ตั้กุรรม (Ministry of 
Economy and Innovation) ข้องล่ท้ี่วเน่ยกุ่อนกุารข้นส่งไปย้งประเที่ศท่ี่� 3 ซึี�งรถบรรทุี่กุค้นน่�ไม่ม่ใบอนุญาตั้
ด้ืงกุล่าว จึงจำาเป็นต้ั้องตั้รวจยึดืส่นค้า และยึดืเอกุสารอื�น ๆ ข้องคนข้้บ กุ่อนม่กุารไต่ั้สวนในข้้อหาล้กุลอบข้นส่งส่นค้า
ยุที่ธ์ศาสตั้ร์ต่ั้อไป
 อนึ�ง ล่ท้ี่วเน่ยเป็นสมาช่กุสหภาพัยุโรป (EU) ท่ี่�ม่คำาส้�งห้ามส่งออกุส่นค้า DUI ไปย้งร้สเซ่ียและเบลา
รุส ในทุี่กุกุรณ่์ต้ั้�งแต่ั้ช่วงต้ั้นเดืือนม่นาคม 2565 ท่ี่�ผ่่านมา ซึี�งเป็นส่วนหนึ�งข้องมาตั้รควำ�าบาตั้รต่ั้อร้สเซ่ียและเบลารุส     
กุารส่งออกุส่นค้า DUI ออกุจากุล่ท้ี่วเน่ยไปย้งเบลารสุจึงไม่สามารถที่ำาได้ืแล้วในปัจจุบ้นแม้จะม่ใบอนุญาตั้เฉพัาะกุต็ั้าม

©WCO

อ่�างอิ่ง

Delfi EN. Lithuanian Customs Officers Stop Strategic Goods from Going to Belarus. https://www.delfi.lt/en/politics/lith
 uanian-customs-officers-stop-strategic-goods-from-going-to-belarus.d?id=89617939. Accessed 29 March 2022.
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ก�รึห�ร่ึอเก่�ยวิกับโครึงก�รึ Asia Pacific Plastic Waste 
กับผู้แที่นั WCO

 เมื�อว้นท่ี่� 16 ม่นาคม 2565 นายน่ต่ั้ ว่ที่ยาเต็ั้ม อ้ครราชทูี่ตั้ (ฝ่�ายศุลกุากุร) นางสาวน้นท์ี่นภ้ส 
ส่นจนานุร้กุษ์ อค้รราชทูี่ตั้ท่ี่�ปรึกุษา (ฝ่�ายศุลกุากุร) และนางสาวปานชนกุ ประสงค์น่จกุ่จ เลข้านุกุารเอกุ 
(ฝ่�ายศุลกุากุร) ร่วมหารือเกุ่�ยวกุ้บโครงกุาร Asia Pacific Plastic Waste (APPW) กุ้บผู้่แที่นจากุ
องค์กุารศุลกุากุรโลกุ (WCO) ผ่่านระบบที่างไกุล

 อนึ�ง โครงกุาร APPW เป็นโครงกุารข้องสำาน้กุงานเลข้าธ่์กุาร WCO ท่ี่�ม่จุดืมุ่งหมายเพืั�อเสร่ม
ศ้กุยภาพัข้องหน่วยงานศุลกุากุรในกุารจ้ดืกุารและร้บมือกุ้บปัญหาข้ยะพัลาสต่ั้กุท่ี่�กุำาล้งเป็นภ้ยคุกุคาม
ที่างส่�งแวดืล้อมในภูม่ภาคเอเช่ย-แปซ่ีฟิุ่กุ โดืยเร่�มโครงกุารมาต้ั้�งแต่ั้ปี 2563 (2020) ซึี�งม่ประเที่ศท่ี่�  
เข้้าร่วมโครงกุารในระยะแรกุ ได้ืแกุ่ เว่ยดืนาม อ่นโดืน่เซ่ีย ฟิุ่ล่ปปินส์ และศร่ล้งกุา

 ในโอกุาสน่� สำาน้กุงานท่ี่�ปรึกุษากุารศุลกุากุร ณ์ กุรุงบร้สเซีลส์ ได้ืร่วมหารือถึงโอกุาสกุารเข้้าร่วม
โครงกุาร APPW ข้องประเที่ศไที่ย และร่วมแลกุเปล่�ยนความเห็นเกุ่�ยวกุ้บกุารจ้ดืกุาiข้ยะพัลาสต่ั้กุท่ี่�     
ถูกุนำาเข้้ามาในไที่ยแบบผ่่ดืกุฎหมายกุ้บผู้่แที่นจากุ WCO
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ก�รึปรึะชุมีคณะกรึรึมีก�รึบริึห�รึท่ี่มีปรึะเที่ศุไที่ยปรึะจำ�กรุึงบรัึสำเซลส์ำ 
เพ่ิ�อแลกเปล่�ยนัควิ�มีเห็นัเก่�ยวิกับผลกรึะที่บต่ิอปรึะเที่ศุไที่ยในัมิีติิเศุรึษฐกิจ

จ�กสำถ�นัก�รึณ์สู้ำรึบรึะหว่ิ�งรัึสำเซ่ย-ยูเครึนั

 สถานเอกุอ้ครราชทูี่ตั้ ณ์ กุรุงบร้สเซีลส์ จ้ดืกุารประชุมคณ์ะกุรรมกุารบร่หารท่ี่มประเที่ศไที่ย 
เพืั�อแลกุเปล่�ยนความเห็นเกุ่�ยวกุ้บผ่ลกุระที่บตั้อ่ประเที่ศไที่ยในม่ต่ั้เศรษฐกุ่จจากุสถานกุารณ์์สู้รบระหว่าง
ร้สเซ่ีย-ยูเครน เมื�อว้นท่ี่� 25 ม่นาคม 2565 แบบไฮุบร่ดื โดืยม่ นายเสกุ วรรณ์เมธ่์ เอกุอ้ครราชทูี่ตั้ 
ณ์ กุรุงบร้สเซีลส์ เป็นประธ์าน ในกุารน่� ประธ์านแจ้งให้ท่ี่�ประชุมที่ราบถึงภาพัรวมสถานกุารณ์์ร้สเซ่ีย-
ยูเครน มาตั้รควำ�าบาตั้รข้องสหภาพัยุโรปและกุารเตั้ร่ยมกุารในส่วนท่ี่�เกุ่�ยวข้้องข้องสถานเอกุอค้รราชทูี่ตั้ 
ณ์ กุรุงบร้สเซีลส์ พัร้อมท้ี่�งเปิดืโอกุาสให้ สำาน้กุงานไที่ยในต่ั้างประเที่ศประจำากุรุงบร้สเซีลส์ร่วมหารือ
เกุ่�ยวกุ้บผ่ลกุระที่บจากุสถานกุารณ์์ร้สเซี่ย-ยูเครน ท่ี่�อาจม่ตั้่อเศรษฐกุ่จ กุารค้ากุารลงทีุ่นระหว่าง     
ไที่ย-สหภาพัยุโรป ไที่ย-เบลเย่ยม และไที่ย-ล้กุเซีมเบ่ร์กุ

 ในโอกุาสน่� นางสาวน้นท์ี่นภ้ส ส่นจนานุร้กุษ์ อ้ครราชทูี่ตั้ท่ี่�ปรึกุษา (ฝ่�ายศุลกุากุร) ได้ืรายงาน
บที่บาที่ข้ององค์กุารศุลกุากุรโลกุ (WCO) และเครื�องมือที่างศุลกุากุร ในกุารช่วยอำานวยความสะดืวกุ
ในกุารตั้รวจปล่อยส่นค้าบรรเที่าสาธ์ารณ์ภ้ยไปย้งบร่เวณ์พืั�นท่ี่�ความข้้ดืแย้งยูเครน
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ข่่าวกิจักรรมสำำานักงาน
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เอกอัครึรึ�ชทูี่ติ ณ กรุึงบรัึสำเซลส์ำ ร่ึวิมีก�รึปรึะชุมีห�ร่ึอ
โครึงก�รึ Operation STOP II กับ เลข�ธิุก�รึ WCO 

และปรึะเที่ศุสำมี�ชิกอ�เซ่ยนั

 เมื�อว้นที่่� 25 ม่นาคม 2565 นายเสกุ วรรณ์เมธ์่ เอกุอ้ครราชทีู่ตั้ ณ์ กุรุงบร้สเซีลส์ และนางสาวน้นที่์นภ้ส 
ส่นจนานุร้กุษ์ อ้ครราชทีู่ตั้ที่่�ปรึกุษา (ฝ่�ายศุลกุากุร) พัร้อมดื้วยผู่้แที่นจากุประเที่ศสมาช่กุอาเซี่ยนอื�น ๆ เข้้าร่วม
กุารประชุมหารือโครงกุาร Operation STOP II ระยะที่่� 3 ณ์ สำาน้กุงานใหญ่ องค์กุารศุลกุากุรโลกุ (WCO) 
โดืยม่ ดืร. คุน่โอะ ม่คุร่ยะ เลข้าธ์่กุาร WCO เป็นประธ์าน โดืยประธ์าน ฯ ไดื้รายงานผ่ลข้องโครงกุารดื้งกุล่าว
ในระยะ ที่่� 2 และนำาเสนอแนวที่างกุารดืำาเน่นงานข้องโครงกุาร ฯ ในระยะที่่� 3 โดืยช่�ให้เห็นถึงความสำาค้ญข้อง
ประเที่ศสมาช่กุอาเซี่ยนตั้่อโครงกุาร Operation STOP II ระยะที่่� 3 และหว้งให้ประเที่ศสมาช่กุอาเซี่ยนร่วม
ดืำาเน่นโครงกุารฯ น่�ตั้่อไป 

 อนึ�ง โครงกุาร Operation STOP II เป็นโครงกุารข้อง WCO ที่่�มุ่งส่งเสร่มข้่ดืความสามารถข้อง
หน่วยงานศุลกุากุรในกุารอำานวยความสะดืวกุและกุารควบคุมกุารข้นส่งส่นค้าที่่�เกุ่�ยวข้้องกุ้บกุารแพัร่ระบาดืข้อง
เชื�อไวร้สโคโรนา (Covid-19) สำาหร้บในระยะที่่� 3 จะมุ่งเน้นกุารปราบปรามกุารละเม่ดืที่ร้พัย์ส่นที่างปัญญาข้อง
ส่นค้าที่างกุารแพัที่ย์ เช่น ยา ว้คซี่น หน้ากุากุอนาม้ย ฯลฯ ที่่�ส้�งซีื�อผ่่าน E-Commerce

 ในกุารน่� เอกุอค้รราชที่ตูั้ ณ์ กุรุงบร้สเซีลส ์ได้ืแสดืงเจตั้นารมณ์์ข้องไที่ยในกุารใหค้วามรว่มมือกุ้บ WCO 
และประเที่ศสมาช่กุอาเซ่ียนอื�น ในกุารพ้ัฒนาระบบกุารควบคุมและกุารตั้รวจจ้บส่นค้าเวชภ้ณ์ฑ์์ ยา และว้คซ่ีน  
ท่ี่�เป็นส่นค้าปลอม ม่คุณ์ภาพัตั้ำ�ากุว่ามาตั้รฐาน หรือม่กุารข้นส่งแบบผ่่ดืกุฎหมาย
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