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ตั้้ง� แต่่ปลายเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 ที่่ผ่� า่ นมา เหตุุการณ์์ความไม่่สงบในยููเครนจากการที่่�
สหพัันรััฐรััสเซีียบุุกพรมแดนยููเครนตั้้�งแต่่วัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ 2565 (2022) เป็็นต้้นมา
นัับเป็็นประเด็็นทางความมั่่�นคงที่่ไ� ด้้รัับความสนใจมากที่่สุ� ดุ ในโลก โดยรััสเซีียได้้เข้้าปิิดล้อ้ ม
เมืืองหลวง เมืืองสำำ�คััญ ปิิดกั้น้� สาธารณููปโภคพื้้�นฐาน และทำำ�ลายสิ่่ง� ปลููกสร้้างทางการทหารของ
ยููเครน หลัังมีีความตึึงเครีียดยืืดเยื้้อ� เกี่่ย� วกัับขบวนการแบ่่งแยกดิินแดนในแคว้้นดอนบาส (Donbas)
และการประกาศความต้้องการเข้้าร่่วมองค์์การสนธิิสััญญาแอตแลนติิกเหนืือ (North Atlantic
Treaty Organization: NATO) ของประธานาธิิบดีีโวโลดิิเมีียร์์ เซเลนสกีี เพื่่�อรัับประกััน
ความมั่่�นคงของชาติิยููเครน หลัังจากที่่�รััสเซีียทำำ�การผนวกรวมคาบสมุุทรไครเมีียในปีี 2557
(2014) และมีีอิิทธิิพลเหนืื อ รััฐบาลเบลารุุ ส ที่่� เ ป็็ น ประเทศเพื่่� อ นบ้้ า นอย่่ า งชััดเจน 1
โดยประธานาธิิบดีี วลาดิิเมีียร์์ ปููติินแห่่งรััสเซีียมองว่่าการบุุกยูเู ครนในครั้้ง� นี้้�เป็็น “ปฏิิบััติิการ
ทางทหารพิิเศษ” เพื่่�อโค่่นล้้มระบอบนาซีีในยููเครนและทำำ�ให้้ยููเครนเป็็นกลาง ปราศจาก
การแทรกแซงจากประเทศโลกตะวัันตก
เหตุุการณ์์ความไม่่สงบในครั้้ง� นี้้�สร้้างผลกระทบมหาศาล ทางการเมืือง สัังคมและเศรษฐกิิจ
โดยทำำ�ให้้เกิิดกระแสผู้้�ลี้้�ภััยสงครามชาวยููเครนมากกว่่า 3 ล้้านคน2 ผู้้�เสีียชีีวิิตทั้้�งทหารและ
พลเรืือนรวมกัันกว่่า 20,000 คน3 โดยหลายประเทศได้้ออกมาตรการคว่ำำ�� บาตร (Sanctions)
รััสเซียี และเบลารุุส ซึ่่ง� มีีหลายมาตรการที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการศุุลกากร การนำำ�เข้้า/ส่่งออก และ
การขนย้้ายสิินค้้าข้้ามพรมแดน สะท้้อนอีีกหนึ่่�งบทบาทของศุุลกากรในการเมืืองระหว่่างประเทศ
จดหมายข่่าว CPMU ฉบัับนี้้�จึงึ ขอนำำ�เสนอมาตรการทางศุุลกากรที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเหตุุการณ์์
ความรุุนแรงในยููเครน โดยขอนำำ�เสนอ คำำ�จำ�กััด
ำ ความของการคว่ำำ�� บาตร ตััวอย่่างมาตรการ
คว่ำำ�� บาตรรััสเซียี และเบลารุุสของสหภาพยุุโรป (EU) สหราชอาณาจัักร (UK) สหรััฐอเมริิกา
และญี่่�ปุ่่�น ท่่าทีีและบทบาทของ WCO พร้้อมบทวิิเคราะห์์ของผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นใน
ระยะยาวต่่อห่่วงโซ่่อุปุ ทานโลกและต่่อผู้้�ประกอบการไทย
นิิติิ วิิทยาเต็็ม
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Sanctions . Embargo . Boycott
นิิยาม และ ความแตกต่่าง

นัับตั้้�งแต่่การเริ่่�มบุุกยููเครนของรััสเซีีย มีีประเทศกว่่า
30 ประเทศ ประกาศมาตรการคว่ำำ�� บาตรกัับรััสเซีียและเบลารุุส
ซึ่่ง� เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน คืือทั้้ง� แบบเจาะจงผู้้�นำำ�และบุุคคลสำำ�คััญ
ของรััสเซียี ผ่่านการอายััดทรััพย์์ การประกาศสถานะบุุคคลต้้องห้้าม
การตััดแหล่่งเงิินทุุนและห้้ามการลงทุุน และมุ่่�งสร้้างผลกระทบ
ต่่อเศรษฐกิิจรััสเซีียในวงกว้้าง ผ่่านมาตรการห้้ามนำำ�เข้้า/ส่่งออก
และการขัับออกจากระบบชำำ�ระเงิินระหว่่างประเทศ (Swift)
โดยจดหมายข่่าว CPMU ฉบัับนี้้�จะลงรายละเอีียดในบทถััดไป
อนึ่่�ง เพื่่�อให้้ท่า่ นผู้้�อ่่านมีีความเข้้าใจในเนื้้�อหาของมาตรการ
ดัังกล่่าวดีียิ่่ง� ขึ้้น� ผู้้�เขีียนขอเริ่่ม� ด้้วยการอธิิบายคำำ�จำำ�กััดความและ
ตััวอย่่างของการคว่ำำ��บาตร (Sanctions) รวมทั้้�งความเหมืือน
และความต่่างกัับคำำ�ที่่�มัักมีีการใช้้สลัับกัันคืือ การห้้ามส่่งสิินค้้า
(Embargo) และการปฏิิเสธที่่�จะซื้้�อสิินค้้า (Boycott)

การคว่ำำ�� บาตร (Sanctions) คืือ มาตรการหรืือคำำ�สั่่ง� ของรััฐ
หรืือองค์์การระหว่่างประเทศ อัันมีีผลบัังคัับใช้้กัับประเทศอื่่น� ที่่�
ละเมิิดหลัักกฎหมายระหว่่างประเทศ เพื่่�อบีีบบัังคัับให้้ประเทศนั้้น�
หยุุดการละเมิิดและยอมจำำ�นนต่่อความผิิดและคำำ�พิิพากษา
โดยถืือเป็็นเครื่่อ� งมืือในทางการเมืืองระหว่่างประเทศเมื่่�อการใช้้
กำำ�ลัังตอบโต้้ทางทหารยัังไม่่สามารถทำำ�ได้้ การคว่ำำ�� บาตรสามารถ
มุ่่�งสร้้างผลกระทบในวงกว้้าง (Comprehensive sanction)
หรืือเจาะจงเฉพาะบุุคคล กลุ่่�มคน หรืือบางอุุตสาหกรรมเพื่่�อ
หลีีกเลี่่ย� งผลกระทบต่่อประชาชนผู้้�บริิสุุทธิ์์ใ� นประเทศนั้้น�
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มาตรการคว่ำำ��บาตรสามารถทำำ�ได้้หลายวิิธีี ได้้แก่่ การจำำ�กััด
หรืือตััดความสััมพัันธ์์ทางการค้้าและการเงิิน การออกคำำ�สั่่�ง
ระงัับการเดิินทาง (Travel ban) การอายััดทรััพย์์ (Asset
freeze) การตััดเงิินช่่วยเหลืือจากต่่างประเทศ (Foreign
aid reductions) และการห้้ามส่่งสิินค้้า (Embargo)
คืือการไม่่ส่่งออกสิินค้้าบางชนิิดไปยัังประเทศที่่�ถููกคว่ำำ�� บาตร
โดยมัักใช้้กัับสิินค้้ายุุทธศาสตร์์สำำ�คััญ เช่่น อาวุุธและน้ำำ��มััน
ดัังนั้้�น การห้้ามส่่งสิินค้้า (Embargo) จึึงเป็็นเพีียงเครื่่อ� งมืือหนึ่่�ง
ของการคว่ำำ�� บาตร (Sanctions) เท่่านั้้น� มิิได้้เป็็นคำำ�ที่่มีี� ความหมาย
เดีียวกััน
ตััวอย่่างของการคว่ำำ��บาตรที่่สำ� ำ�คััญ ได้้แก่่ การประกาศ
มาตรการคว่ำำ��บาตรอย่่างเต็็มรููปแบบต่่ออิิรัักโดยองค์์การ
สหประชาชาติิ (UN) ในปีี 2533 (1990) หลัังการบุุกคููเวต
ของประธานาธิิบดีีซััดดััม ฮุุสเซน ซึ่่�งมีีการอายััดทรััพย์์ผู้้�นำำ�
นายทหารสำำ�คััญ ตััดเงิินช่่วยเหลืือ รวมทั้้�งห้้ามส่่งออกอาวุุธ
และสิินค้้าจำำ�เป็็นอื่่น� ๆ เช่่น อาหารและยา ซึ่่ง� มาตรการดัังกล่่าว
สิ้้�นสุุดลงเมื่่�ออิิรัักยอมถอนกำำ�ลัังทหารออกจากคููเวตในปีี
2534 (1991) นอกจากนี้้� ยัังมีีการคว่ำำ��บาตรของสหรััฐอเมริิกา
ต่่อสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนเกาหลีี (เกาหลีีเหนืือ)
ในปีี 2549 (2006) เพื่่�อตอบโต้้การทดลองขีีปนาวุุธอัันเป็็น
ภััยคุุกคามต่่อระเบีียบระหว่่างประเทศ ซึ่่�งมีีการห้้ามส่่งออก
อากาศยาน กระสวยขีีปนาวุุธ น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง ของฟุ่่�มเฟืือย
ร่่วมกัับการตััดกิิจกรรมทางเงิินและการลงทุุน ซึ่่�งมาตรการ
คว่ำำ��บาตรดัังกล่่าวยัังมีีผลบัังคัับใช้้มาจนถึึงปััจจุุบััน
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ในขณะที่่�การคว่ำำ��บาตรคืือการออกคำำ�สั่่�งโดยภาครััฐหรืือ
ผู้้�อำำ�นาจ การปฏิิเสธที่่�จะซื้้�อสิินค้้า (Boycott) นั้้�นมีีนััยยะ
ถึึงการกระทำำ�โดยสมััครใจของภาคประชาชน เพื่่�อแสดงความ
ไม่่พอใจหรืือประณามการกระทำำ�ของบางกลุ่่�มคน รััฐบาล และ
หน่่วยงานต่่าง ๆ ดัังนั้้น� การปฏิิเสธที่่จ� ะซื้้อ� สิินค้้าจึึงไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องเกิิดขึ้้�นในระดัับระหว่่างประเทศเสมอไป ยกตััวอย่่างเช่่น
กระแสการปฏิิเสธที่่จ� ะซื้้อ� สิินค้้าของบริิษััทที่่มีีก
� ารเลืือกปฏิิบััติิ
ทางเชื้้�อชาติิในสหรััฐอเมริิกาช่่วงทศวรรษที่่� 1950 - 1960
ที่่�เป็็นการกระทำำ�ในระดัับมลรััฐหรืือระดัับประเทศเท่่านั้้�น
อนึ่่�ง การปฏิิเสธที่่�จะซื้้�อสิินค้้าจะมีีนััยยะในระดัับระหว่่าง
ประเทศได้้ก็็ต่่อเมื่่�อ รััฐบาล กลุ่่�มประเทศ หรืือองค์์การ
ระหว่่างประเทศเข้้ามามีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องผ่่านการ “ขอความ
ร่่วมมืือ” ให้้ประชาชนร่่วมปฏิิเสธการซื้้�อสิินค้้าจากประเทศ
ที่่� ก ระทำำ�ผิิด หรืื อ กระแสกดดัันจากสัังคมมีีอิิทธิิพลมาก
จนกระทั่่�งรััฐบาลต้้องให้้การสนัับสนุุน เช่่น การที่่�รััฐบาล
สหรััฐอเมริิกาและรััฐบาลสหราชอาณาจัักรประกาศห้้ า ม
นำำ�เข้้าสิินค้้าจากประเทศแอฟริิกาใต้้ในช่่วงทศวรรษ ที่่� 1990
เพื่่�อประณามนโยบายการกีีดกัันทางเชื้้�อชาติิในแอฟริิกาใต้้
หลัังกระแสขัับเคลื่่�อนในสัังคมของกลุ่่�ม Anti-Apartheid
Movement (AAM) ปลุุกกระแสการเรีียกร้้องความเท่่าเทีียม
ทางเชื้้�อชาติิได้้อย่่างแพร่่หลายในระดัับระหว่่างประเทศ

© Bcmplo, Unsplash

สำำ�นัักงานที่่�ปรึึกษาการศุุลกากร ณ กรุุงบรััสเซลส์์ 2

CPMU
N EWS

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 2 มีีนาคม 2565

อ้างอิง
Britannica. “Boycott.” Accessed 30 March 2022. https://www.britannica.com/topic/boycott.
Britannica. “Sanctions.” Accessed 30 March 2022. https://www.britannica.com/dictionary/sanction.
Jonathan Masters. “What are Economic Sanctions?” Council on Foreign Relations. Accessed
30 March 2022. https://www.cfr.org/backgrounder/what-are-economic-sanctions.
Keri Wiginton. “Major Boycotts that Changed History.” Stacker. Accessed 30 March 2022.
https://stacker.com/stories/2502/major-boycotts-changed-history.

สำำ�นัักงานที่่�ปรึึกษาการศุุลกากร ณ กรุุงบรััสเซลส์์ 3

CPMU
N EWS

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 2 มีีนาคม 2565

มาตรการคว่ำำ��บาตร
ทางการค้้าของสหภาพยุุโรป
เนื่่�องด้้วยเหตุุผลทางภููมิิรััฐศาสตร์์ที่่�สหภาพยุุโรป (EU)มีีพื้้�นที่่�
อยู่่�ใกล้้บริิเวณความขััดแย้้งมากที่่�สุุด และการกระทำำ�ของรััสเซีีย
เป็็นการขััดอุุดมการณ์์ของ EU อย่่างสิ้้�นเชิิง จึึงมีีการประกาศ
มาตรการคว่ำำ�� บาตรรััสเซีี ย แล้้ ว ตั้้� ง แต่่ ก ารผนวกรวมคาบสมุุ ท ร
ไครเมีียโดยรััสเซีี ย ในปีี 2014 และต่่ อ มามีีการเปลี่่� ย นแปลง
และยกระดัับการคว่ำำ��บาตรหลัังการบุุกยูเู ครนในปีี 2022 ในปััจจุุบััน
EU ได้้ประกาศมาตรการคว่ำำ��บาตรแล้้วทั้้ง� หมด 4 ครั้้ง� และได้้กลาย
เป็็นต้้นแบบของมาตรการคว่ำำ��บาตรของสมาพันั ธรััฐสวิิสด้้วยเช่่นกััน
โดยมีีมาตรการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�เข้้า-ส่่งออกสิินค้้าดัังต่่อไปนี้้�1
1.มาตรการคว�่ำบาตรทางการค้าของ EU ต่อรัสเซีย
1.1 ห้ามการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items:
DUI) ในทุกกรณี
ก่่อนหน้้านี้้� EU อนุุญาตให้้มีีการส่่งออกสิินค้้า DUI ไป
ยัังรััสเซีี ย ได้้ หากสิินค้้ า นั้้� น ได้้ รัั บใบอนุุ ญ าตและไม่่ มีีลััก ษณะ
การใช้้งานสุุดท้้ายที่่�เกี่่�ยวข้้องทางทหาร (Military End Use) แต่่
มาตรการคว่ำำ��บาตรล่่าสุุดได้้ห้า้ มการส่่งออกสิินค้้า DUI ไปยัังผู้้�รัับที่่�
มีีสััญชาติิรััสเซีียและสำำ�หรัับการใช้้ในรััสเซีียทุุกกรณีี นอกจากนี้้�ยััง
สั่่ง� ห้้าม การให้้ความช่่วยเหลืือทางเทคนิิค บริิการตััวแทนออกของ
(Brokering) และบริิการอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินค้้า DUI
นอกจากนี้้� ยัังมีีการสั่่�งห้้ามส่่งออกสิินค้้าที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในขอบข่่าย
ของสิินค้้า DUI แต่่เป็็นสิินค้้าที่่�อาจมีีส่่วนในการพััฒนาทางทหาร
เทคโนโลยีี และความมั่่�นคงของรััสเซีีย อัันได้้แก่่สิินค้้าจำำ�พวก
เครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้า เครื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์ อุุปกรณ์์โทรคมนาคม อุุปกรณ์์
เพื่่�อความปลอดภััยในระบบสารสนเทศ (Information Security)
เทคโนโลยีีเซนเซอร์์และเลเซอร์์ ระบบนำำ�ทาง (Navigation) และสิินค้้า
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับอากาศยาน เรืือเดิินสมุุทร และยานอวกาศ อาทิิ กล้้อง
ถ่่ายภาพใต้้น้ำำ�� (Underwater Television Camera) เครื่่อ� งยนต์์เรืือ
และเครื่่�องบิิน ระบบกัังหัันก๊๊าซ (Aero Gas Turbines) เป็็นต้้น

1 ข้้อมููล ณ วัันที่่� 15 มีีนาคม 2565
© Daniele Franchi, Unsplash
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1.2 ห้้ามการส่่งออกสิินค้้าที่่�ใช้้สำำ�หรัับการกลั่่�นน้ำำ��มััน
EU ยัังคงใช้้ข้้อกำำ�หนดให้้ใช้้ใบอนุุญาตสำำ�หรัับการ
ส่่งออกสิินค้้าที่่ใ� ช้้ในอุุตสาหกรรมน้ำำ��มัันและก๊๊าซธรรมชาติิ
ในระดัับต้้นน้ำำ�� (Upstream) ที่่ใ� ช้้มาตั้้ง� แต่่ปีี 2557 (2014)
และเพิ่่ม� การสั่่ง� ห้้ามส่่งออกสิินค้้าที่่ใ� ช้้สำำ�หรัับการกลั่่�นน้ำำ��มััน
ซึ่่�งรวมไปถึึงการระงัับบริิการหรืือความช่่วยเหลืือทางการ
เงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย โดยสิินค้้าที่่ถู� ูกสั่่�งห้้ามส่่งออกทั้้�งหมด
นี้้� อยู่่�ในรหััสพิิกััด 84 (เครื่่อ� งปฎิิกรณ์์นิิวเคลีียร์์ บอยเลอร์์
เครื่่อ� งจัักร เครื่่อ� งใช้้กล และส่่วนประกอบของเครื่่อ� งดัังกล่่าว)
และรหััสพิิกััด 85 (เครื่่�องจัักรไฟฟ้้า เครื่่�องอุุปกรณ์์ไฟฟ้้า
และส่่วนประกอบของเครื่่�องดัังกล่่าว ฯลฯ)

© Pilmo Kang, Unsplash

© Daniele Franchi, Unsplash

1.3 ห้้ า มการส่่ ง ออกสิิ น ค้้าทุุ ก ชนิิ ด ในอุุ ต สาหกรรม
การบิินและอวกาศ
EU สั่่�งห้้ามการส่่งออกและการค้้าอากาศยาน
อะไหล่่ และอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในอุุตสาหกรรมการบิินทั้้�งหมด
กัับสายการบิินรััสเซีีย และสิินค้้าในลัักษณะเดีียวกัันที่่�ใช้้
ในอุุตสาหกรรมอวกาศของรััสเซียี โดยถืือเป็็นการห้้ามส่่งออก
สิินค้้าทุุกชนิิดในรหััสพิิกััด 88 (อากาศยาน ยานอวกาศ
และส่่วนประกอบของยานดัังกล่่าว)
	ทั้้�งนี้้� มีีการสั่่�งห้้ามการให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น
การซ่่อมบำำ�รุงุ การเปลี่่ย� นเครื่่อ� งยนต์์ การแก้้ไขข้้อบกพร่่อง
และอื่่�น ๆ กัับอากาศยานรััสเซีียด้้วยเช่่นกััน โดยมาตรการนี้้�
มุ่่�งสร้้างความเสีียหายกัับอุุตสาหกรรม การบิินของรััสเซีีย
ที่่�มีีการนำำ�เข้้าอากาศยานและชิ้้�นส่่วนอากาศยานที่่�ผลิิตใน
EU สหรััฐอเมริิกา และแคนาดามากกว่่าร้้อยละ 75

1.4 ห้้ามการนำำ�เข้้าสิินค้้าจำำ�พวกเหล็็กและเหล็็กกล้้า
	ก่่อนหน้้านี้้� EU ห้้ามนำำ�เข้้าสิินค้้าจำำ�พวกเหล็็กและ
เหล็็กกล้า้ เฉพาะกัับเบลารุุสเท่่านั้้น� แต่่เนื่่�องจากรััสเซียี ไม่่
หยุุดการปิิดล้อ้ มและคุุกคามยููเครนหลัังเหตุุการณ์์ยืดื เยื้้อ�
เข้้าสู่่�สััปดาห์์ที่่� 3 EU จึึงเห็็นชอบให้้ขยายการคว่ำำ��บาตร
ในวัันที่่� 15 มีีนาคม 2565 ให้้ครอบคลุุมผลิิตภััณฑ์์
จำำ�พวกเหล็็กและเหล็็กหล้้า อาทิิ แผ่่นหลัังคาเมทััลชีีท
วััสดุุสำ�ำ หรัับทำำ�รางรถไฟ ท่่อโลหะ ลวด และสิินค้้าอื่่น� ๆ
ในรหััสพิิกััด 72 และ 732
EU มีีสถิิติิการนำำ�เข้้าสิินค้้าดัังกล่่าวจากรััสเซีีย
อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 4.21 มาตรการนี้้�จึึงจะทำำ�ให้้รััสเซีียสููญเสีีย
รายได้้การส่่งออกมากถึึง 3.3 พัันล้้านยููโร โดย EU
วางแผนจะชดเชยปริิมาณสิินค้้านำำ�เข้้าจากรััสเซีียด้้วย
การเพิ่่ม� ปริิมาณสิินค้้าที่่ค� วบคุุมการนำำ�เข้้า (Import quota)
ของประเทศคู่่�ค้า้ อื่่น� ๆ แทน
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 ห้้ามการส่่งออกสิินค้้าสิินค้้าฟุ่่�มเฟืือย
EU เชื่่�อว่่ากลุ่่�มชนชั้้�นสููงในรััสเซีียมีีส่่วนสำำ�คััญในการให้้เงิินทุุน
สนัับสนุุนรััฐบาลรััสเซีีย จึึงเห็็นชอบให้้มีีการห้้ามส่่งออกสิินค้้าฟุ่่�มเฟืือย
ของ EU หลายชนิิดไปยัังรััสเซีีย โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อสร้้างผลกระทบ
ในชีีวิิตประจำำ�วััน และตััดรายได้้ของบริิษััทนำำ�เข้้าที่่เ� ป็็นของกลุ่่�มคนเหล่่านี้้�
ทั้้�งนี้้� การห้้ามส่่งออกจะมีีผลต่่อสิินค้้าที่่�มีีราคามากกว่่า 300 ยููโรขึ้้�นไป
เท่่านั้้�น เพื่่�อไม่่ให้้สร้้างผลกระทบกัับสิินค้้าบางชนิิดที่่�ประชาชนรััสเซีีย
ทั่่�วไปยัังจำำ�เป็็นต้้องบริิโภค
โดยสิินค้้าฟุ่่�มเฟืือยที่่ถู� ูกห้้ามส่่งออกมีีมากถึึง 22 ประเภท เช่่น ไวน์์
แชมเปญ คาเวีียร์์ เห็็ดทรััฟเฟิิล เสื้้�อผ้้า อััญมณีี เครื่่�องเรืือนคริิสตััล
นาฬิิกา ชิ้้�นงานศิิลปะ เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าในบ้้านที่่�มีีราคามากกว่่า 750 ยููโร
รถยนต์์และยานพาหนะอื่่�น ๆ ที่่�มีีราคามากกว่่า 50,000 ยููโร เป็็นต้้น

1.6 การปฏิิเสธสถานะ MFN ของรััสเซีียในตลาด EU
EU ประเทศสมาชิิกขององค์์กรการค้้าโลกอื่่�น ๆ ร่่วมกััน
ปฏิเิ สธการให้้การประติิบััติิแก่่ชาติิที่่ไ� ด้้รัับความอนุุเคราะห์์ยิ่ง่�
(Most-Favored Nation: MFN) อัันเป็็นหลัักการสำำ�คััญ
ขององค์์กรการค้้าโลกเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการกีีดกัันทางค้้าระหว่่าง
ประเทศสมาชิิก โดยมีีข้้อห้้ามไม่่ให้้ประเทศสมาชิิกหนึ่่�ง
กำำ�หนดอััตราภาษีีศุุลกากรสููงกว่่าอััตราที่่�กำำ�หนดกัับประเทศ
สมาชิิกอื่่�น และห้้ามกำำ�หนดการห้้ามส่่งออกสิินค้้าระหว่่างกััน
การปฏิิเสธสถานะ MFN ของรััสเซีียในครั้้�งนี้้�ถืือ
เป็็นการเปิิดช่่องทางให้้ EU ใช้้มาตรการคว่ำำ�� บาตรรััสเซีีย
ได้้เพิ่่ม� มากขึ้้�น และอาจนำำ�ไปสู่่�การปรัับอััตราภาษีีศุุลกากรกัับ
รััสเซีียทั้้�งหมดในอนาคต อย่่างไรก็็ตาม EU ยัังไม่่เลืือกใช้้การ
ปรัับอััตราภาษีีศุุลกากร แต่่ใช้้การห้้ามส่่งออก/นำำ�เข้้าสำำ�หรัับสิินค้้า
บางรายการ และการยกเลิิกสิิทธิิประโยชน์์ทางการค้้าอื่่�นๆ
เนื่่�องจากมีีผลบัังคัับใช้้เร็็วกว่่าการปรัับอััตราภาษีีศุุลกากร3

© John McArthur, Unsplash

3 “Question and Answers: Fourth Package of Restrictive Measures Against Russia,” European Commission, accessed 22 March
2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_1776.
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2. มาตรการคว่ำำ��บาตรทางการค้้าของ EU ต่่อเบลารุุส
EU ได้้ออกมาตรการคว่ำำ��บาตรทางการค้้ากัับเบลารุุสมาตั้้�งแต่่ปีี 2020
หลัังการสลายการชุุมนุุมและการจัับกุุมผู้้�เห็็นต่่างทางการเมืืองโดยประธานาธิิบดีี
นิิโคไล ลููกาเชนโก ต่่อมา ได้้ยกระดัับและขยายขอบเขตการคว่ำำ�� บาตรมากขึ้้�น
ในปีี 2022 เมื่่�อเบลารุุสมีีส่่วนในการช่่วยเหลืือรััสเซีียบุุกรุกยู
ุ เู ครน โดยยิินยอม
ให้้รััสเซีียยิิงขีีปนาวุุธไปยัังยููเครนจากเขตแดนของเบลารุุส ช่่วยเหลืือการขนส่่ง
เสบีียง ยุุทโธปกรณ์์แก่่กองทััพรััสเซียี และเปิิดน่า่ นฟ้้าให้้เครื่่อ� งบิินรบรััสเซียี บิินผ่่าน
มาตรการคว่ำำ�� บาตรต่่อเบลารุุสมีีความคล้้ายคลึึงกัับมาตรการคว่ำำ�� บาตร
ของ EU ต่่อรััสเซีียหลายประการ แต่่ก็มีีสิิ
็ นค้้าหลายชนิิดที่่มีีก
� ารห้้ามนำำ�เข้้าจาก
4
เบลารุุสโดยเฉพาะ อาทิิ แร่่โพแทช (Potash) ผลิิตภััณฑ์์จากไม้้และถ่่าน
(รหััสพิิกััด 44) ปููนซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์จากซีีเมนต์์ (รหััสพิิกััด 2523 และ
6810) และผลิิตภััณฑ์์จากยาง (รหััสพิิกััด 4011)5

4วัตถุดิบส�ำคัญในการผลิตปุ๋ยโพแทสเซียมส�ำหรับพืชผลทางการเกษตร
5Andrew Rose and Francesca Baratta, “EU significantly expands sanctions against Belarus,” Sanctions News, accessed 23 March 2022, https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/
eu-significantly-expands-sanctions-against-belarus/.

© Nati Melnychuk, Unsplash
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Andrew Rose and Francesca Baratta. “EU significantly expands sanctions against Belarus.”
Sanctions News. Accessed 23 March 2022, https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/eu-sig
nificantly-expands-sanctions-against-belarus/.
Council of the European Union. “Fourth Package of Sanctions in View of Russia’s Military Aggression
Against Ukraine.” Accessed 23 March 2022. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-re
leases/2022/03/15/fourth-package-of-sanctions-in-view-of-russia-s-military-aggression-againstukraine-15-additional-individuals-and-9-entities-subject-to-eu-restrictive-measures/.
European Commission. “Question and Answers: Fourth Package of Restrictive Measures Against Rus
sia.” Accessed 22 March 2022. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QAN
DA_22_1776.
Official Journal of the European Union. “Council Regulation (EU) 2022/428 of 15 March 2022.” Accessed
20 March 2022. http://data.europa.eu/eli/reg/2022/428/oj.
Tatsiana Kulakevich. “3 Reasons Belarus is Helping Russia Wage War Against Ukraine.”
The Conversation. Accessed 22 March 2022. https://theconversation.com/3-reasons-belarus-ishelping-russia-wage-war-against-ukraine-177984.
UNHCR. “Ukraine Refugee Situation.” Accessed 22 March 2022. https://data2.unhcr.org/en/situations/
ukraine.
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มาตรการคว่ำำ��บาตรทางการค้้า
ของประเทศอื่่�น ๆ ต่่อรััสเซีียและเบลารุุส
1. มาตรการคว่ำำ��บาตรทางการค้้าของสหราชอาณาจัักร (United Kingdom: UK)
มาตรการคว่ำำ��บาตรของสหราชอาณาจัักรเป็็นไปใน
ลัักษณะเดีียวกัันกัับมาตรการคว่ำำ�� บาตรของ EU คืื อ
มีีการห้้ามส่่งออกและการค้้าสิินค้้าที่่�ใช้้ได้้สองทาง (DUI)
เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ อุุปกรณ์์โทรคมนาคม
อุุปกรณ์์เพื่่�อความปลอดภััยในระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีี
เซนเซอร์์และเลเซอร์์ ระบบนำำ�ทาง (Navigation) สิินค้้าฟุ่่ม� เฟืือย
สิินค้้าที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับอากาศยาน เรืือเดิินสมุุทร และยานอวกาศ
รวมถึึงสิินค้้าอื่่น� ๆ ที่่มีี� ความเกี่่ย� วข้้องทางการทหาร
นอกจากนี้้� ยัังมีีการห้้ามเรืือขนส่่งสััญชาติิรััสเซีียในการ
เข้้ามาเทีียบ ณ ท่่าเรืือของ UK โดยระบบลงทะเบีียนเรืือของ
UK (UK Ship Register) จะปฏิิเสธเรืือทุุกลำำ�ที่่�มีีบุุคคล
หรืื อ นิิติิบุุ ค คลสััญชาติิรััสเซีี ย เป็็ น เจ้้ า ของหรืื อ ควบคุุ ม
ข้้ อ ห้้ า มนี้้� ยัั งรวมไปถึึ ง เรืื อ ที่่� ถูู ก ควบคุุ ม โดยบุุ ค คลหรืื อ
นิิติิบุุคคลที่่มีี� ความเกี่่ย� วข้้องกัับรััสเซีียตามการพิิจารณาของ
กระทรวงการต่่างประเทศ UK อีีกด้้วย

UK ยัังเห็็นชอบที่่จ� ะปฏิิเสธสถานะ MFN ของรััสเซียี และ
เบลารุุสร่่วมกัันกัับประเทศสมาชิิก WTO โดยได้้ประกาศ
ปรัับขึ้้�นอััตราภาษีีศุุลกากรของสิินค้้ารััสเซีียหลายชนิิด ซึ่่ง�
เป็็นมููลค่่าการส่่งออกของรััสเซีียกว่่า 900 ล้้านปอนด์์ สิินค้้า
เหล่่านี้้�จะต้้องเสีียภาษีีศุุลกากรเพิ่่ม� ขึ้้น� อีีกร้้อยละ 35 ร่่วมกัับ
ภาษีีศุุลกากรอััตราเดิิม โดยสิินค้้าส่่วนใหญ่่เป็็นสิินค้้าสำำ�คััญ
ของรััสเซีีย อาทิิ วอดก้้า เครื่่อ� งดื่่�มสุุรา (Spirits) เหล็็กและ
เหล็็กกล้า้ ยางรถยนต์์ ซีเี มนต์์ ทองแดง เงิิน อะลููมิิเนีียม ปรอท
แก้้วและเครื่่อ� งแก้้ว ปลาเนื้้�อขาว หนัังเฟอร์์และเฟอร์์เทีียม
จะเห็็นได้้ว่่า UK เลืือกใช้้การปรัับขึ้้�นอััตราภาษีี
แทนการประกาศห้้ามการนำำ�เข้้าดัังเช่่นมาตรการของ EU
โดยรััฐบาล UK เชื่่� อ ว่่ ามาตรการดัังกล่่ าวจะตััดแหล่่ ง
เงิินทุุ น ของกองทััพรััสเซีี ย และทำำ� ให้้ รัั สเซีี ย ถูู กตััดข าด
ออกจากระบบการค้้ า โลกมากยิ่่� ง ขึ้้� น ในขณะเดีียวกััน
มาตรการนี้้�ก็็จะไม่่สร้้างผลกระทบต่่อผู้้�ประกอบการ UK
มากจนเกิินไป
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2. มาตรการคว่ำำ��บาตรทางการค้้าของสหรััฐอเมริิกาต่่อรััสเซีียและเบลารุุส
สหรััฐอเมริิกาประกาศมาตรการคว่ำำ��บาตรต่่อรััสเซีียและเบลารุุสในหลาย
ภาคส่่วน ทั้้�งในทางการเงิิน การลงทุุนและการค้้า โดยมีีมาตรการคว่ำำ��บาตร
ทางการค้้าดัังต่่อไปนี้้�
- ห้้ามการนำำ�เข้้าสิินค้้าที่่�มีีแหล่่งกำำ�เนิิดจากรััสเซีียจำำ�พวกปลาและอาหารทะเล
เครื่่อ� งดื่่�มแอลกอฮอล์์ และเพชรที่่ไ� ม่่ได้้ใช้้ในอุุตสาหกรรม (Non-industrial diamonds)
- ห้้ามการส่่งออก การนำำ�เข้้าและส่่งกลัับออก (Re-export) และห้้ามการ
ขนส่่งของสิินค้้าฟุ่่ม� เฟืือยหลายชนิิดไปยัังรััสเซีีย เบลารุุส หรืือไปยัังผู้้�รัับที่่มีีสัั
� ญชาติิ
รััสเซีียและเบลารุุส รายการสิินค้้าได้้แก่่ ยาสููบและผลิิตภััณฑ์์ยาสููบ น้ำำ�� หอม พรม
เครื่่อ� งสำำ�อาง กระเป๋๋าถืือ ชิ้้น� งานศิิลปะ อุุปกรณ์์กีีฬา รถโดยสาร เครื่่อ� งเซรามิิก
อััญมณีี เครื่่อ� งดนตรีี เป็็นต้้น
- ผู้้�ประกอบการของสหรััฐอเมริิกาที่่�มีีสิินค้้าที่่�ห้้ามนำำ�เข้้าอยู่่�ระหว่่างการขนส่่ง
สามารถหาผู้้�ซื้้�อรายใหม่่ หรืือเปลี่่�ยนปลายทางสิินค้้าได้้
- กระทรวงพาณิิชย์์ กระทรวงการต่่างประเทศ กระทรวงการคลัังของสหรััฐอเมริิกา
มีีอำำ�นาจห้้ามการนำำ�เข้้า/ส่่งออก สิินค้้ารายการอื่่�น ๆ ได้้หากมีีความจำำ�เป็็น
ตามสถานการณ์์
3. มาตรการคว่ำำ��บาตรทางการค้้าของญี่่�ปุ่่�น

ญี่่�ปุ่่�นเป็็นประเทศในภููมิิภาคเอเชีียประเทศแรก ๆ ที่่�ออก
มาตรการคว่ำำ��บาตรต่่อรััสเซีีย เนื่่�องจากมีีพรมแดนใกล้้กัับรััสเซียี
และเป็็นหนึ่่�งในสมาชิิกกลุ่่�มประเทศ G7 มาตรการคว่ำำ�� บาตรของญี่่ปุ่่� น�
จึึงมีีความสอดคล้้องกัับมาตรการคว่ำำ�� บาตรของ EU สหราชอาณาจัักร
และสหรััฐอเมริิกา
ญี่่�ปุ่่�นประกาศห้้ามการส่่งออกสิินค้้าควบคุุมทั้้�งสิ้้�น 31 ชนิิด
ยกตััวอย่่างเช่่น ชิ้้น� ส่่วนเครื่่อ� งจัักร เส้้นใยคาร์์บอน สารกึ่่ง� ตััวนำำ�
คุุณภาพสููง (High Performance Semiconductors)
และห้้ามส่่งออกสิินค้้าที่่�มีีส่่วนในการเสริิมศัักยภาพทางทหาร
ของรััสเซียี อัันได้้แก่่เครื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์ อุุปกรณ์์โทรคมนาคม ฯลฯ
นอกจากนี้้�ยัังห้้ามการส่่งออกสิินค้้าไปยัังกระทรวงกลาโหมของรััสเซีีย ผู้้�ผลิิตอากาศยานรััสเซีีย และเจ้้าหน้้าที่่� ผู้้�ประกอบการ
ในเขตปกครองโดแนสต์์-ลููฮัันสก์์ (Donetsk and Luhansk) ซึ่่�งเป็็นเขตที่่�แบ่่งแยกตนเองออกมาจากยููเครนด้้วย
การสนัับสนุุนของรััสเซีีย

© Jason Leung, Unsplash

3. มาตรการคว่ำำ��บาตรทางการค้้าของญี่่�ปุ่่�น
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ท่่าทีีและบทบาทของ WCO
ต่่อเหตุุการณ์์ความรุุนแรง
ในยููเครน

© WCO

หลัังการปะทุุของเหตุุการณ์์ความรุุนแรงในยููเครน
เลขาธิิการองค์์การศุุลกากรโลก (WCO) ได้้ออกแถลงการณ์์
ต่่อสถานการณ์์ดัังกล่่าว ซึ่่�งแสดงความเสีียใจและความ
กัังวลกัับความสููญเสีียทั้้ง� ชีีวิิตและทรััพย์์สิินในพื้้�นที่่ค� วามขััด
แย้้ง โดย WCO กำำ�ลัังติิดตามสถานการณ์์พร้อ้ มทั้้ง� ประสานงาน
กัับองค์์การสหประชาชาติิ (UN) อย่่างใกล้้ชิิด โดยให้้ความ
สนใจไปที่่�ผลกระทบของวิิกฤตการณ์์นี้้�ต่่อหน้้าที่่�และการ
ดำำ�เนิินงานของศุุลกากร นอกจากนี้้� เลขาธิิการ WCO ยััง
กล่่าวเชิิดชููเจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากรที่่�ยัังคงปฏิิบััติิหน้้าที่่�แม้้อยู่่�ใน
สถานการณ์์วิิกฤติิ และหวัังให้้เกิิดทางออกที่่�สัันติิโดยเร็็ว
เพื่่�อฟื้้�นคืืนความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ ความกลมเกลีียว
กัันของชาติิสมาชิิกและการทููต ตามวััตถุุประสงค์์การก่่อตั้้�ง
ของ WCO

อย่่างไรก็็ตาม กรมอำำ�นวยการด้้านภาษีีและสหภาพศุุลกากร
แห่่งคณะกรรมาธิิการยุุโรป (Directorate-General
for Taxation and Customs Union) ได้้มีีจดหมาย
เรื่่�อง “สหภาพยุุโรปและประเทศสมาชิิกให้้การสนัับสนุุน
ยูู เ ครนในองค์์ ก ารศุุ ล กากรโลก” โดยมีีเนื้้� อ หาระบุุ ว่่ า
การกระทำำ�ของรััสเซีียเป็็นการละเมิิดวิิสััยทััศน์์และคุุณค่่า
ของ WCO อย่่างรุุนแรง ทั้้�งยัังเป็็นการละเมิิดกฎหมาย
ระหว่่างประเทศ และเรีียกร้้องให้้ WCO ออกแถลงการณ์์
ประณามรััสเซีียและเบลารุุส และให้้ออกมาตรการที่่เ� ป็็นไปได้้
ทุุกวิิถีีทางในการจำำ�กััดการมีีส่่วนร่่วมของรััสเซีียและเบลารุุส
ใน WCO จนกว่่าบููรณภาพทางดิินแดน อำำ�นาจอธิิปไตย
และอิิสรภาพของยููเครนจะกลัับคืืนสู่่�ภาวะปกติิ
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อนึ่่�ง WCO ยัังไม่่ได้้ออกแถลงการณ์์หรืือมาตรการใด ๆ
ตามคำำ�เรีียกร้้องของสหภาพยุุโรปข้้างต้้น แต่่สำำ�นัักงานเลขาธิิการ WCO
ได้้เผยแพร่่คู่่�มืือ (Secretariat Note) ว่่าด้้วยบทบาทของศุุลกากรใน
ภาวะวิิกฤติิทางมนุุษยธรรม (Role of Customs in Humanitarian
Crises) เมื่่�อวัันที่่� 16 มีีนาคม 2565 โดยกล่่าวถึึงความสำำ�คััญของหน่่วยงาน
ศุุลกากรต่่อความมีีประสิิทธิิภาพของการช่่วยเหลืือทางมนุุษยธรรมในพื้้�นที่่�
ประสบภััยธรรมชาติิและพื้้�นที่่ค� วามขััดแย้้ง ซึ่่ง� ความรุุนแรงในยููเครนถืือ
เป็็นวิิกฤตการณ์์ล่า่ สุุด โดยความช่่วยเหลืือและอุุปกรณ์์ต่า่ ง ๆ ต้้องเข้้าไปถึึง
พื้้�นที่่อ� ย่่างรวดเร็็วและทัันต่่อเหตุุการณ์์ ศุุลกากรจึึงควรต้้องเตรีียมพร้้อม
ที่่จ� ะอำำ�นวยความสะดวกในการขนส่่งและตรวจปล่่อยสิินค้้าเพื่่�อความช่่วยเหลืือ
ทางมนุุษยธรรม อาทิิ ยาและอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ให้้ได้้มากที่่สุ� ุด

ในการนี้้� WCO ได้้เน้้นย้ำำ�� ให้้ประเทศสมาชิิก
ปรัับใช้้เครื่่�องมืือ ข้้อตกลง แนวทางและมาตรการ
ของ WCO ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจปล่่อยสิินค้้า
เพื่่�อการช่่วยเหลืือทางมนุุษยธรรม และระบุุแนวทาง
เหล่่ า นี้้� ล งในคู่่�มืื อ ดัังกล่่ า วเพื่่� อ เป็็ น การช่่ ว ยเหลืื อ
ทางเทคนิิคแก่่ประเทศสมาชิิก โดยเครื่่�องมืือและ
มาตรการของ WCO ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการช่่วยเหลืือ
ทางมนุุษยธรรม มีีดัังต่่อไปนี้้�

© WCO
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1.บทที่่� 5 ภาคผนวกเฉพาะ J ของอนุุสััญญาเกีียวโตฉบัับแก้้ไข (RKC)
ในบทที่ 5 ภาคผนวกเฉพาะ J ของอนุสัญญาเกียวโตฉบับแก้ไข (RKC) ระบุมาตรการ
ที่ศุลกากรสามารถปรับใช้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกการตรวจปล่อยสินค้าส�ำหรับบรรเทา
สาธารณภัย ดังนี้
- การตรวจปล่่อยสิินค้้าสำำ�หรัับบรรเทาสาธารณภััยในการส่่งออก ส่่งต่่อ การอนุุญาตชั่่�วคราว
(Temporary Admission) ต้้องดำำ�เนิินไปโดยถืือเป็็นความสำำ�คััญสููงสุุด
- ศุุ ล กากรสามารถอนุุ ญ าตให้้ ยื่่� นใบขนสิิ น ค้้ า ทางศุุ ล กากรฉบัั บ ย่่ อ ฉบัั บ ชั่่�วคราว
หรืือฉบัับไม่่สมบููรณ์์ ภายในช่่วงเวลาที่่�กำำ�หนด
- ศุุลกากรสามารถตรวจสอบใบขนสิินค้้าทางศุุลกากรและเอกสารแนบอื่่�น ๆ ก่่อนการมาถึึง
ของสิินค้้า
- ศุุลกากรสามารถตรวจปล่่อยสิินค้้านอกเวลาทำำ�การหรืือนอกสถานที่่�ทำำ�การ โดยให้้
การละเว้้นค่่าธรรมเนีียมใด ๆ ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการตรวจปล่่อยลัักษณะดัังกล่่าว
- สามารถเปิดตรวจหรือตรวจสอบตัวอย่างสินค้าในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเท่านั้น
- สิินค้้าควรได้้รัับการตรวจปล่่อยโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงประเทศต้้นทาง ประเทศที่่�อยู่่�ในเส้้นทางขนส่่ง
และประเทศปลายทาง
- ในกรณีีที่่�สินิ ค้้าสำำ�หรัับบรรเทาสาธารณภััยเป็็นสิินค้้าห้้ามส่่งออก หรืือมีีกฎให้้ต้อ้ งเสีียอากรขาออก
หรืือภาษีีอื่่�น ๆ สิินค้้าเหล่่านี้้�ควรได้้รัับการยกเว้้นจากกฎเกณฑ์์ดัังกล่่าว
- สิินค้้าสำำ�หรัับบรรเทาสาธารณภััยบางชนิิดที่่�ตรงตามเงื่่�อนไขบางประการ1 ควรได้้รัับ
การยกเว้้นอากรขาเข้้า และยกเว้้นจากข้้อห้้ามการนำำ�เข้้าของสิินค้้าชนิิดนั้้�น
1สามารถอ่่านการตีีความโดยละเอีียดได้้ที่่�

https://bit.ly/3qJMmEB.

2. ภาคผนวก B. 9 อนุุสััญญาอิิสตัันบููล
ภาคผนวก B.9 อนุุสััญญาอิิสตัันบููลว่่าด้้วยการนำำ�เข้้าชั่่�วคราว
(Convention on Temporary Admission) ระบุุแนวทาง
การนำำ�เข้้าชั่่�วคราวสำำ�หรัับสิินค้้าเพื่่�อจุุดประสงค์์ทางมนุุษยธรรม
อาทิิ อุุปกรณ์์การแพทย์์ การผ่่าตััด และอุุปกรณ์์ห้้องปฏิิบััติิการ

© Max Bender, Unsplash
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3. ข้้อมติิคณะมนตรีี WCO ว่่าด้้วยบทบาทของศุุลกากรใน
การบรรเทาภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ เดืือนกรกฎาคม 2011
ข้้อมติิดัังกล่่าวมีีเนื้้�อหาชี้้�ชวนให้้ประเทศสมาชิิกบริิหาร
จััดการชายแดนด้้วยแนวทางที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เรีียบง่่าย
และสอดคล้้ อ งกััน โดยส่่ งเสริิมให้้มีีการแบ่่ งปัั นข้้ อมูู ล
ข่่าวสารกัับศุุลกากรประเทศอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขนส่่ง
สิินค้้าเพื่่�อการช่่วยเหลืือทางมนุุษยธรรม และอาศััยระบบ
การตรวจปล่่อยสิินค้้าที่่�มีีอยู่่�ให้้ขนส่่งสิินค้้าเหล่่านี้้�ได้้อย่่าง
รวดเร็็ว มีีประสิิทธิิภาพ และเป็็นเอกภาพมากที่่�สุุด

4. ข้้อมติิคณะมนตรีี WCO ว่่าด้้วยบทบาทของศุุลกากรใน
การอำำ�นวยความสะดวกและส่่งเสริิมความมั่่�นคงปลอดภััยใน
การเคลื่่�อนย้้ายยารัักษาโรคและวััคซีีนสำำ�หรัับใช้้ในยามวิิกฤต
ข้้อมติินี้้�แนะนำำ�ให้้หน่่วยงานศุุลกากร ภาครััฐและภาคส่่วนอื่่น� ๆ
ร่่วมมืือกัันอำำ�นวยความสะดวกในการขนส่่งยารัักษาโรคและวััคซีนี
สำำ�หรัับใช้้ในยามวิิกฤต โดยระบุุแนวทางสำำ�หรัับศุุลกากรในการ
จััดการดููแลและควบคุุม ตู้้�สิินค้้าพิิเศษ อุุปกรณ์์ และสิินค้้าอื่่น� ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแจกจ่่ายยารัักษาโรคและวััคซีีนโดยให้้เป็็นไป
ตามมาตรการทางการค้้าที่่�ออกโดยรััฐบาล

5. คู่่�มืือของสำำ�นัักเลขาธิิการว่่าด้้วยบทบาทของศุุลกากรใน
การอำำ�นวยความสะดวกและส่่งเสริิมความมั่่�นคงปลอดภััย
ในการเคลื่่อ� นย้้ายยารัักษาโรคและวััคซีีนสำำ�หรัับใช้้ในยาม
วิิกฤต
คู่่�มืือนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อสนัับสนุุนการปรัับใช้้ข้้อมติิในข้้อ 4.
โดยแนบเครื่่อ� งมืือของ WCO ที่่เ� คยมีีมาอยู่่�ก่่อนแล้้วที่่ส� ามารถ
ใช้้เพื่่�อสนัับสนุุนการปรัับใช้้แต่่ละมาตรการ พร้้อมเสนอ
แนวทางที่่�ปฏิิบััติิได้้จริิงและกรณีีศึึกษาจากประเทศสมาชิิก
เพื่่�อนำำ�เสนอแนวทางปรัับใช้้ที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากที่่สุ� ุด
© Jon Tyson, Unsplash
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6. คู่่�มืือของสำำ�นักั เลขาธิิการว่่าด้้วยการกำำ�หนด
และการใช้้รายการสิินค้้าที่่�มีีความจำำ�เป็็นใน
ช่่วงภััยพิิบััติิ
WCO เผยแพร่่คู่่�มืือนี้้�เพื่่�อแก้้ปััญหาการขาด
การตีีความและแนวทางในการจััดการสิินค้้าที่่มีี�
ความจำำ�เป็็นในช่่วงภััยพิิบััติิที่่�เป็็นหนึ่่�งเดีียวกััน
ของหน่่วยงานศุุลกากร โดยคู่่�มืือนี้้�ได้้รวบรวม
เครื่่อ� งมืือของ WCO ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และแนวปฏิิบััติิ
ของประเทศสมาชิิก ในการกำำ�หนดรายการ
สิินค้้า เพื่่�อให้้มีีสิินค้้าที่่�มีีความจำำ�เป็็นเหล่่านี้้�
ไหลเวีียนในห่่วงโซ่่อุปุ ทานโลกและถููกเคลื่่อ� นย้้าย
ข้้ามเขตแดนได้้อย่่างราบรื่่�น
7. รายการจำำ�แนกสิินค้้าตามระบบฮาร์์โมไนซ์์
(HS) ของสิินค้้าเวชภััณฑ์์ ยาสำำ�คัญ
ั วััคซีีน
และอุุปกรณ์์อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา (Covid-19)
รายการจำำ�แนกสิินค้้าตามระบบ HS ของ
สิินค้้าที่่�มีีความจำำ�เป็็นในช่่วงการแพร่่ระบาด
ของโรค Covid-19 มีีการปรัับปรุุงใหม่่ให้้
สอดคล้้องกัับระบบ HS ฉบัับปีี 2022 แล้้ว
ทำำ�ให้้สามารถช่่วยให้้ศุลุ กากรและภาคส่่วนต่่าง ๆ
ในห่่วงโซ่่อุปุ ทาน สามารถระบุุชนิิดและรหััสพิิกััด
ของสิินค้้าสำำ�หรัับการช่่วยเหลืือทางมนุุษยธรรม
ได้้อย่่างถููกต้้อง

© Mat Napo, Unsplash
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8. คู่่�มืือของสำำ�นักั เลขาธิิการว่่าด้้วยบทบาทของ
ศุุลกากรในการบรรเทาผลกระทบของโรค
ระบาดโควิิด-19
คู่่�มืือฉบัับนี้้�เน้้นย้ำำ�ถึ
� ึงมาตรการที่่�หน่่วยงาน
ศุุลกากรสามารถปรัับใช้้เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
การเคลื่่อ� นย้้ายสิินค้้าที่่�มีีความจำำ�เป็็นและสิินค้้า
สำำ� หรัับการบรรเทาสาธารณภััยข้้ า มเขตแดน
ทั้้� ง ยัังชี้้� แ นะแนวทางการส่่ ง เสริิมเศรษฐกิิจ
การรัักษาความต่่อเนื่่�องในห่่วงโซ่่อุุปทาน และ
การปกป้้องดููแลเจ้้าหน้้าที่่�และสัังคม พร้้อมทั้้�ง
แทรกกรณีีตััวอย่่างการปรัับใช้้มาตรการดัังกล่่าว
โดยประเทศสมาชิิกมากกว่่า 100 ประเทศ
9. แนวทางการจััดการภััยพิิบัติั แิ ละการสร้้าง
ความต่่อเนื่่�องในห่่วงโซ่่อุุปทาน
เอกสารนี้้�แนะนำำ�แนวทาง หลัักการและ
กรณีีตััวอย่่างในการเตรีียมความพร้้อมให้้หน่่วยงาน
ศุุลกากรรัับมืือ และฟื้้�นฟููระบบการทำำ�งานจาก
สถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน ภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ และ
วิิกฤติิทางสาธารณสุุข พร้้อมทั้้ง� รัักษาความต่่อเนื่่�อง
ในห่่วงโซ่่อุปุ ทาน โดยนำำ�เสนอเนื้้�อหาครอบคลุุม
สามช่่ ว งหลัักของวงจรการจััดการภััยพิิบััติิ
คืือ การเตรีียมความพร้้อม การรัับมืือ และการฟื้้�นฟูู
10. กรณีีศึึกษาเรื่่�องการจััดหาสารควบคุุม
ในช่่วงสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินจากคณะกรรมการ
ควบคุุมสารเสพติิดนานาชาติิ (International
Narcotics Control Board: INCB)
รายงานกรณีีศึึกษาโดย INCB ที่่�รวบรวม
ข้้อสรุุป ข้้อแนะนำำ�จากประเทศต่่าง ๆ และ
หน่่วยงานเพื่่�อการช่่วยเหลืือทางมนุุษยธรรม
ต่่าง ๆ ในการสนัับสนุุนการจััดหาสสารควบคุุม
(Controlled Substances) ไปยัังสถานที่่�
เกิิดเหตุุฉุกุ เฉิินได้้อย่่างทัันเหตุุการณ์์
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บทวิิเคราะห์์:
ผลกระทบระยะยาวต่่อห่่วงโซ่่อุุปทานโลก
และผู้้�ประกอบการไทย
การบุุกยููเครนของรััสเซีียในครั้้�งนี้้�ได้้รัับกระแสวิิพากษ์์
วิิจารณ์์ในระดัับโลก และได้้รัับความสนใจมากกว่่ากรณีี การ
ผนวกรวมคาบสมุุทรไครเมีียในปีี 2014 เนื่่�องจากรััสเซีียวาง
เป้้าหมายการปิิดล้อ้ มและยึึดกรุงุ เคีียฟ (Kiev) เมืืองหลวงของ
ยููเครน เมืืองคาร์์คิิฟ (Kharkiv) ซึ่่�งเป็็นเมืืองที่่�มีีประชากร
มากที่่สุ� ดุ เป็็นอัันดัับ 2 และเมืืองมาริิยููปอล (Mariupol) ซึ่่ง�
มีีที่่ตั้� ง้� เป็็นยุุทธศาสตร์์เชื่่อ� มไครเมีียและดอนบาส ทั้้ง� ยัังเป็็น
ทางออกทะเลดำำ� (Black Sea) และเป็็นฐานทางเศรษฐกิิจ
ที่่สำ� ำ�คััญของยููเครน ซึ่่ง� สะท้้อนเป้้าหมายการยึึดครองยููเครน
ทั้้ง� ประเทศในทางตรง (การยึึดครองดิินแดน) และทางอ้้อม
(การเปลี่่�ยนรััฐบาลยููเครน) กระแสตอบรัับจากสื่่�อมวลชน
และนัักวิิชาการหลายสำำ�นัักจึึงถืือว่่า การบุุกรุุกครั้้�งนี้้�เป็็น
เหตุุการณ์์ทางความมั่่�นคงในภููมิิภาคยุุโรปที่่เ� ลวร้้ายที่่สุ� ดนัั
ุ บ
ตั้้�งแต่่หลัังสงครามโลกที่่� 21

© NASA, Unsplash
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ด้้วยเหตุุนี้้� มาตรการคว่ำำ�� บาตรและการลงโทษรััสเซีียใน
ครั้้�งนี้้�จากสหภาพยุุโรป สหรััฐอเมริิกา ญี่่�ปุ่่�น และประเทศ
อื่่�น ๆ จึึงมีีความรุุนแรงและจริิงจัังมากขึ้้�นกว่่าในปีี 2014
เพื่่�อเป็็นการกดดัันให้้รััสเซีียหยุุดคุุกคามยููเครน อย่่างไร
ก็็ตาม การที่่�ห่่วงโซ่่อุุปทานโลกได้้เชื่่�อมโยงกัันมาเป็็นระยะ
เวลานาน ทำำ�ให้้การตััดรััสเซีียออกจากระบบการค้้าโลก
โดยฉัับพลัันย่่อมสร้้างผลกระทบต่่อห่่วงโซ่่อุปุ ทานโลกอย่่าง
หลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้ ยิ่่ง� มาตรการคว่ำำ��บาตรมีีความรุุนแรงเพีียงใด
ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจโลกก็็ยิ่ง่� มากตามไปด้้วยเช่่นนั้้น� โดย
ในปััจจุุบัันผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นในทัันทีีคืือวิิกฤติิราคาน้ำำ��มััน
ขึ้้�นสููง เนื่่�องจากรััสเซียี เป็็นผู้้�ส่่งออกน้ำำ�มัั
� นเป็็นอัันดัับ 2 ของ
โลก2 ทำำ�ให้้อััตราเงิินเฟ้้อ ราคาสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคเพิ่่�มสููง
ขึ้้�นตามไปด้้วย3

2“Oil
1

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/.

Market and Russian Supply,” International Energy Agency,
accessed 25 March 2022, https://www.iea.org/reports/russian-supplies-to-global-energy-markets/oil-market-and-russian-supply-2.
3 แม้ในปัจจุบัน (วันที่ 25 มีนาคม 2565) สหภาพยุโรปยังไม่มีมาตรการคว�่ำบาตรน�้ำมัน
จากรัสเซียโดยตรง แต่มาตรการคว�่ำบาตรอื่น ๆ ยังส่งผลให้ราคาน�้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น

สำำ�นัักงานที่่�ปรึึกษาการศุุลกากร ณ กรุุงบรััสเซลส์์ 18

CPMU
N EWS

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 2 มีีนาคม 2565

เมื่่�อความขััดแย้้งยัังไม่่มีีทีีท่่าว่่าจะยุุติิ และการเจรจา
ระหว่่างทั้้ง� สองฝ่่ายยัังเป็็นไปอย่่างยากลำำ�บาก จึึงมีีแนวโน้้ม
ว่่ามาตรการคว่ำำ�� บาตรเหล่่านี้้�จะมีีผลบัังคัับใช้้ไปอีีกระยะหนึ่่�ง
และหากรััสเซีียสามารถยึึดครองยููเครนได้้ การคว่ำำ��บาตร
ต่่อรััสเซียี จะดำำ�เนิินไปในระยะยาว หรืือแม้้กระทั่่�งในกรณีีที่่�
รััสเซีียยิินยอมถอนกำำ�ลัังทหารออกจากยููเครน บางประเทศ
ก็็อาจจะยัังคงมาตรการคว่ำำ��บาตรกัับรััสเซียี ต่่อไปเพื่่�อเป็็นการ
ลงโทษรััสเซีียในระยะยาวก็็เป็็นได้้ ในการนี้้� จดหมายข่่าว
CPMU จึึงขอนำำ�เสนอผลกระทบระยะยาวในทางศุุลกากร
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับห่่วงโซ่่อุุปทานโลกและกัับผู้้�ประกอบการ
ไทยดัังต่่อไปนี้้�

อนึ่่�ง การออกมาตรการคว่ำำ�� บาตรระรอกล่่าสุุดของ EU
มีีความพยายามที่่จ� ะป้้องกัันการหลบเลี่่ย� งมาตรการคว่ำำ�� บาตร
ด้้วยการนำำ�เข้้าผ่่านประเทศที่่� 3 ด้้วยการระบุุให้้ห้า้ มการนำำ�เข้้า
สิินค้้าที่่ร� ะบุุ อัันมีีต้้นกำำ�เนิิดจากรััสเซีียและทั้้ง� ที่่นำ� ำ�เข้้ามาจาก
รััสเซีียโดยตรงหรืือมีีการส่่งออกไปยัังประเทศอื่่�นก่่อนการ
นำำ�เข้้ามายััง EU ซึ่่ง� ใช้้ในลัักษณะเดีียวกัันกัับสิินค้้าจากเบลารุุส
อย่่างไรก็็ตาม การเปลี่่�ยนเส้้นทางสิินค้้าหรืือการลัักลอบขน
สิินค้้าก็็อาจเกิิดขึ้้�นได้้ในระยะยาว โดยเฉพาะกัับสิินค้้า DUI
และสิินค้้าที่่เ� กี่่ย� วข้้องการภาคการผลิิตน้ำำ��มััน เนื่่�องจาก EU
ไม่่มีีอำำ�นาจบัังคัับประเทศที่่� 3 เช่่น ตุุรกีี ให้้ไม่่ส่่งต่่อสิินค้้า
1.การเปลี่ยนแปลงเส้นทางสินค้า (Trade Diversion)
เหล่่านี้้�ไปยัังรััสเซีีย แต่่ EU จะทำำ�ได้้แต่่เพีียงลงโทษผู้้�ส่่งออก
เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว�่ำบาตร
EU ที่่เ� ข้้าข่่ายจงใจส่่งออกสิินค้้าไปยัังประเทศที่่� 3 เพื่่�อส่่งต่่อ
หลัังการคว่ำำ��บาตรรััสเซีียในปีี 2014 รััสเซีียได้้ออก ไปยัังรััสเซีียเท่่านั้้�น
มาตรการตอบโต้้ด้้วยการห้้ามการนำำ�เข้้าสิินค้้าเกษตรและ
อาหารหลายชนิิดจากสหภาพยุุโรป ซึ่่�งคำำ�สั่่�งดัังกล่่าวยัังคง
มีีผลบัังคัับใช้้ไปจนถึึงเดืือนธัันวาคมปีี 2022 โดยการออก
มาตรการคว่ำำ��บาตรต่่อกััน ในช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมานั้้�นได้้ก่่อให้้
เกิิดการเปลี่่ย� นเส้้นทางของสิินค้้า (Trade Diversion) เพื่่�อ
หลบเลี่่ย� งการห้้ามนำำ�เข้้าหรืือส่่งออกขึ้้�น (Circumvention)
คณะกรรมาธิิการสหภาพยุุโรปรายงานว่่ามากกว่่าร้้อยละ 80
ของการนำำ�เข้้าสิินค้้าเกษตรและอาหารในรััสเซีีย มีีที่่�มาจาก
เบลารุุส ตุุรกีี อาร์์เมเนีียและเซอร์์เบีีย ซึ่่�งเป็็นประเทศใน
แถบยููเรเซีีย (Eurasia) ที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในสหภาพยุุโรปและมีี
พรมแดนใกล้้กัับรััสเซียี จึึงมีีการร่่วมมืือกัันของผู้้�ส่่งออกใน
EU บริิษััทในประเทศนอก EU และผู้้�ประกอบการในรััสเซีีย
ร่่วมมืือกัันลัักลอบเปลี่่ย� นต้้นกำำ�เนิิดของสิินค้้าที่่ม� าจาก EU
และส่่งออกสิินค้้าเหล่่านี้้�อีีกครั้้ง� (Re-export) ไปยัังรััสเซียี 4
หรืือในบางกรณีีก็็เกิิดการเปลี่่�ยนเส้้นทางของสิินค้้า เช่่น
ในเซอร์์เบีีย สิินค้้าเกษตรและอาหารในประเทศส่่วนใหญ่่
ถููกส่ง่ ออกไปยัังรััสเซีียเพื่่�อทดแทนปริิมาณสิินค้้าที่่รัั� สเซีียนำำ�
เข้้าจาก EU แต่่เซอร์์เบีียกลัับมีีการนำำ�เข้้าสิินค้้าเหล่่านั้้น� จาก
EU แทนเพื่่�อนำำ�มาบริิโภคในประเทศ
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.

© Nelson Ndongala, Unsplash
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2. การเปลีย่ นแหล่งทีม่ าของพลังงานใน EU
วิิกฤตการณ์์ในครั้้�งนี้้�ทำ�ำ ให้้ประเทศใน
EU หลายประเทศที่่พึ่่� ง� พิิงแหล่่งพลัังงานจาก
รััสเซีียตกอยููในสภาวะกลืืนไม่่เข้้าคายไม่่ออก
เนื่่�องจาก EU นำำ�เข้้าก๊๊าซธรรมชาติิถึึงร้้อยละ 90
ซึ่่ง� ร้้อยละ 45 ในจำำ�นวนนี้้� นำำ�เข้้าจากรััสเซีีย5
EU จึึงยัังไม่่สามารถออกมาตรการห้้ามการนำำ�เข้้า
พลัังงานจากรััสเซียี ได้้อย่่างเต็็มรููปแบบ จึึงพยายาม
หาแหล่่งที่่ม� าของพลัังงานแห่่งใหม่่ที่ส่� ามารถเข้้า
มาทดแทนพลัังงานจากรััสเซีียได้้หากเหตุุการณ์์
ความรุุนแรงในยููเครนยืืดเยื้้�อ ตามโครงการ
ที่่�มีีชื่่�อว่่า REPowerEU โดยมีีจุุดมุ่่�งหมาย
ให้้ EU ตััดขาดการพึ่่�งพิิงพลัังงานจากรััสเซีีย
ภายในปีี 2573 (2030)
ในระยะสั้้�น EU ได้้ออกมาตรการช่่วย
เหลืือผู้้�ประกอบการที่่ไ� ด้้รัับผลกระทบจากราคา
น้ำำ�มัั
� นที่่พุ่่�� งสููงขึ้้น� และออกคำำ�สั่่ง� ให้้แหล่่งกัักเก็็บ
ก๊๊าซทั่่�ว EU ให้้มีีปริิมาณก๊๊าซสำำ�รองไม่่ต่ำ�กว่
ำ� า่ ร้้อย
ละ 90 ภายในวัันที่่� 1 ตุุลาคมของทุุกปีเี พื่่�อใช้้
เป็็นแหล่่งพลัังงานในฤดููหนาว และในระยะยาว
EU กำำ�ลัังมองหาแหล่่งพลัังงานแห่่งใหม่่ และ
การเปลี่่�ยนไปใช้้แหล่่งพลัังงานที่่�ยั่่�งยืืน เช่่น
พลัังงานไฟฟ้้า พลัังงานลม ฯลฯ ตามแผนปฏิิรูปู
สีีเขีียว (European Green Deal) ไปในเวลา
พร้้อมกััน
5

“REPowerEU: Joint European Action for More Affordable, Secure and Sustainable Energy,” European
Commission, accessed 28 March 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511.
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ประเทศพัันธมิิตรสำำ�คััญที่่� EU วางแผนจะ
หัันไปพึ่่�งพาในเรื่่�องพลัังงานคืือสหรััฐอเมริิกา
โดยในปีี 2022 สหรััฐอเมริิกาได้้ทำำ�ข้้อตกลง
เพิ่่�มการส่่งก๊๊าซธรรมชาติิ (LNG) ให้้ EU
อีีก 15 พัันล้้านลููกบาศก์์เมตร ซึ่่�งเป็็นปริิมาณ
เพีียงพอที่่�จะแทนปริิมาณก๊๊าซธรรมชาติิจาก
รััสเซีี ย ในปีี นี้้� ไ ด้้ ทั้้� ง ยัังทำำ� ข้้ อ ตกลงที่่� จ ะส่่ ง
ก๊๊าซธรรมชาติิให้้ EU อย่่างต่ำำ�ปี
� ลี ะ 50 พัันล้้าน
ลููกบาศก์์เมตรไปจนถึึงปีี 2030 ซึ่่� ง จะเข้้ า มา
แทนที่่ก๊� ๊าซธรรมชาติิที่่� EU นำำ�เข้้าจากรััสเซีีย
แล้้วอย่่างน้้อย 1 ใน 3 นอกจากนี้้� ยัังตกลง
ที่่�จะร่่วมกัันพััฒนาเทคโนโลยีีพลัังงานสะอาด
โดยเริ่่� ม วางแผนที่่� จ ะพัั ฒ นาเครื่่� อ งจัักรที่่�
ใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิให้้เปลี่่�ยนไปใช้้พลัังงานจาก
ไฮโดรเจน6
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.ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย
ในปััจจุุบััน สถานการณ์์ความขััดแย้้งรััสเซียี
และยููเครนยัังไม่่ส่่งผลกระทบต่่อการนำำ�เข้้าส่่งออกในไทย เนื่่�องจากมาตรการคว่ำำ�� บาตร
ส่่วนใหญ่่ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจไทย
โดยตรง หุ้้�นส่่วนทางเศรษฐกิิจของไทยกัับ
รััสเซีีย และไทยกัับ EU ยัังคงเดิิม ปริิมาณ
การซื้้อ� ขายยัังเท่่าเดิิม โดย นายพชร อนัันตศิิลป์์
อธิิบดีีกรมศุุลกากรยืืนยัันว่่าสถานการณ์์ดัังกล่่าว
จะไม่่กระทบการจััดเก็็บรายได้้ของกรมศุุลกากร
ไทยอย่่างแน่่นอน แต่่ยัังต้้องติิดตามอย่่างใกล้้ชิิด
และต้้องทำำ�การประเมิินอีีกครั้้ง� หากสถานการณ์์ยืดื เยื้้อ�
หากสถานการณ์์บานปลาย ผลกระทบหนึ่่�ง
ที่่�จะเกิิดกัับกลุ่่�มผู้้�ค้้าไทยคืือการขาดแคลน
ชิ้้น� ส่่วนยานยนต์์ไฟฟ้้า ชิ้้น� ส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ที่่�ขาดแคลนมาตั้้�งแต่่ก่่อนการแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโคโรนา แต่่อุุตสาหกรรมการผลิิต
รถยนต์์ไฟฟ้้าในไทยกำำ�ลัังได้้รัับการสนัับสนุุน
และเติิบโต เหตุุการณ์์ความรุุนแรงนี้้�จึึงอาจ
ชะลอการเติิบโตของอุุตสาหกรรมดัังกล่่าวได้้
นอกจากนี้้� วััตถุุดิิบอาหารสััตว์์ อาทิิ ข้้าวโพด
เลี้้ย� งสััตว์์ ข้้าวสาลีี ก็็จะประสบภาวะขาดแคลน
และมีีราคาขึ้้น� สููง เนื่่�องจากเป็็นสิินค้้าที่่ไ� ทยพึ่่�ง
การนำำ�เข้้ามาจากยููเครน

© Marek Okon, Unsplash
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การที่่�รััสเซีียถููกตััดออกจากระบบชำำ�ระเงิิน
ระหว่่างประเทศ ยัังจะทำำ�ให้้การค้้าระหว่่าง
ไทยและรััสเซีี ยมีีต้้ นทุุ นที่่� สูู งขึ้้� น เนื่่� อ งจาก
ผู้้�ประกอบการไม่่ ส ามารถทำำ�ธุุ ร กรรมกัับ
ธนาคารรััสเซีียโดยตรงได้้ แต่่ต้้องเปลี่่�ยนไป
ทำำ�ธุุรกรรมผ่่านธนาคารในประเทศอื่่�นแทน
โดยในปีี 2564 ไทยส่่งออกสิินค้้าไปยัังรััสเซีีย
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 41.68 เป็็นมููลค่่ากว่่า 1,027
ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ ฯ และรััสเซีียส่่งออกสิินค้้า
มายัังไทยเป็็ น มูู ล ค่่ า มากกว่่ า 1,278 ล้้ า น
ดอลลาร์์สหรััฐฯ7 ค่่าธรรมเนีียมทางการเงิินและ
ธุุรกรรมที่่จ� ะเกิิดขึ้้�นกัับจำำ�นวนการค้้าดัังกล่่าวจึึง
ย่่อมส่่งผลกระทบกระทบต่่อผู้้�ประกอบการไทย
อย่่างหลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้
อนึ่่�ง มาตรการคว่ำำ�� บาตรที่่�หลายประเทศ
ใช้้กัับรััสเซีียได้้ทำำ�ให้้สกุุลเงิินรููเบิิลของรััสเซีีย
อ่่อนค่่าลงถึึงร้้อยละ 22 และมีีภาวะเงิินเฟ้้อ
เพิ่่�มอีีกร้้อยละ 14.5 สภาพเศรษฐกิิจภายใน
ประเทศของรััสเซีียที่่กำ� ำ�ลัังถดถอยลงอาจทำำ�ให้้
บริิษััทคู่่�ค้้าในรััสเซีียของไทยมีีความสามารถ
ในการจ่่ายค่่าสิินค้้าให้้ผู้้�ประกอบการไทยน้้อย
ลงตามไปด้้วยเช่่นกััน
7ธุุรกิิจไทยจัับตา

“รััสเซีีย-ยููเครน” ขััดแย้้งนานฉุุดส่่งออก-ท่่อง
เที่่�ยว,” กรุุงเทพธุุรกิิจ, เข้้าถึึงเมื่่�อ 28 มีีนาคม 2565, https://www.
bangkokbiznews.com/business/990056.
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ศุุลกากรถืือเป็็นงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบห่่วงโซ่่อุปุ ทานโลกและการค้้าเสรีี ดัังนั้้�น
มาตรการคว่ำำ��บาตรหรืือผลกระทบทางสัังคมอื่่น� ๆ จากสถานการณ์์ความรุุนแรงในยููเครน
จึึงส่่งผลกระทบต่่อการทำำ�งานของศุุลกากรโดยตรง ทั้้� ง ในแง่่ ข องการจััดเก็็ บ รายได้้
การควบคุุมและการบัังคัับใช้้กฎหมาย โดยถึึงแม้้ว่่าองค์์การศุุลกากรโลก และหน่่วยงาน
ศุุลกากรทั่่�วโลกจะเตรีียมพร้้อมรัับมืือมากเพีียงใดก็็ตาม สถานการณ์์นี้้�อาจจะยิ่่�งตอกย้ำำ��
ความท้้าทายบางประการที่่�เกิิดขึ้้�นมาจากสถานการณ์์โรคระบาดและชะลอการฟื้้�นตััวของ
ระบบการค้้าโลก ซึ่่�งจะไม่่ส่่งผลดีีเท่่าใดนัักกัับทุุกภาคส่่วน การหาทางออกโดยสัันติิวิิธีี
และการหยุุดความรุุนแรงในพื้้�นที่่จึ� งึ ควรเกิิดขึ้้�นโดยเร็็วที่่สุ� ดุ เพื่่�อประโยชน์์ต่อ่ ทั้้ง� ประชาชน
และเศรษฐกิิจการค้้าโลก
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รายงานความเคลื่่�อนไหว

© E-IR

ธุุรกิิจเบลเยีียมเริ่่�มได้้รัับผลกระทบ
จากมาตรการคว่ำำ��บาตรรััสเซีียของ EU

การออกมาตรการคว่ำำ�� บาตรของสหภาพยุุโรป (EU) ต่่อรััสเซียี เริ่่ม� ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจในเบลเยีียม อัันเนื่่�องจาก
มาตรการห้้ามส่่งออกสิินค้้าหลายรายการ การตััดธนาคารรััสเซีียออกจากเครืือข่่ายชำำ�ระเงิินระหว่่างประเทศ ราคาน้ำำ�มัั
� น
ที่่พุ่่�� งขึ้้น� สููง และการขาดวััตถุุดิิบในห่่วงโซ่่อุปุ ทานจากรััสเซียี
Lefebvre Brewery บริิษััทผลิิตเบีียร์์ในเขตวััลโลเนีีย (Wallonia) ของเบลเยีียม กำำ�ลัังประสบปััญหายอดการ
ส่่งออกสิินค้้าตกต่ำำ�� เนื่่�องจากผลิิตภััณฑ์์มากกว่่าร้้อยละ 70 ของบริิษััทฯ เคยถููกส่ง่ ออกไปยัังยููเครน สาธารณรััฐเบลารุุส
และสหพัันธรััฐรััสเซีีย แต่่ในปััจจุุบััน รถบรรทุุกสิินค้้าของบริิษััทฯ ไม่่สามารถข้้ามพรมแดน ไปยัังประเทศเหล่่านี้้�ได้้ และ
กลุ่่�มผู้้�นำำ�เข้้าอาจไม่่สามารถชำำ�ระค่่าสิินค้้าเหล่่านี้้�ให้้แก่่บริิษััทฯ ได้้อีีกต่อ่ ไป
นอกจากนี้้� กลุ่่�มผู้้�ค้า้ เพชรในเมืืองแอนต์์เวิิร์์ป (Antwerp) ที่่เ� ป็็นศููนย์์กลางการค้้าเพชรแห่่งหนึ่่�งของโลก ก็็กำ�ลัั
ำ ง
อยู่่�ในสภาวะที่่ไ� ม่่มั่่น� คงนััก ถึึงแม้้ว่า่ เพชรจะไม่่ได้้เป็็นสิินค้้าห้้ามส่่งออก แต่่ธุรุ กิิจเหล่่านี้้�ต้อ้ งพึ่่�งพาผู้้�ผลิิต (Supplier)
จากรััสเซีีย จึึงได้้รัับผลกระทบจากการที่่� EU ปิิดน่า่ นฟ้้าไม่่ให้้สายการบิินรััสเซียี บิินผ่่าน และไม่่สามารถทำำ�ธุรุ กรรมใด ๆ
กัับผู้้�ค้า้ ในรััสเซีียได้้ หลัังรััสเซีียถููกตััดออกจากเครืือข่่ายชำำ�ระเงิินระหว่่างประเทศหรืือระบบ SWIFT
อนึ่่�ง หอการค้้าเบลเยีียมได้้รายงานว่่า ธุุรกิิจเบลเยีียมส่่วนใหญ่่ยัังไม่่ได้้ออกนโยบายใด ๆ เพื่่�อรัับมืือ กัับผลกระทบ
เหล่่านี้้� แต่่มีีการติิดตามสถานการณ์์อย่่างใกล้้ชิิด โดยธุุรกิิจที่่มีี� ความเสี่่ย� งในตอนนี้้�คือื อุุตสาหกรรมเทคโนโลยีี ผลิิตภััณฑ์์
อาหารและเครื่่อ� งดื่่�ม เพราะมีีการค้้าและต้้องพึ่่�งพาห่่วงโซ่่อุปุ ทานจากทั้้ง� รััสเซียี และยููเครน
อ้้างอิิง
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.

สำำ�นัักงานที่่�ปรึึกษาการศุุลกากร ณ กรุุงบรััสเซลส์์ 24

CPMU
N EWS

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 2 มีีนาคม 2565

รายงานความเคลื่่�อนไหว

ศุุลกากรเบลเยีียมกำำ�หนดพิิธีีการศุุลกากร
สำำ�หรัับสิ่่�งของเพื่่�อช่่วยเหลืือทางมนุุษยธรรมในยููเครน

©Reuters

	ศุุลกากรราชอาณาจัักรเบลเยีียมกำำ�หนดพิิธีีการศุุลกากรสำำ�หรัับสิ่่ง� ของเพื่่�อการช่่วยเหลืือทางมนุุษยธรรมในยููเครน
ที่่�นำำ�เข้้าหรืือมีีเส้้นทางขนส่่งมาจากนอกสหภาพยุุโรป (EU) อาทิิ สิ่่�งของที่่นำ� ำ�เข้้าจากสหราชอาณาจัักร (UK) และมีีเส้้นทาง
ผ่่านเบลเยีียมเพื่่�อไปยัังพรมแดนยููเครน โดยระบุุให้้ใช้้พิิธีีการศุุลกากรเดีียวกัันกัับของติิดตััวผู้้�โดยสารที่่ไ� ม่่มีีลัักษณะทางการ
ค้้า เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกต่่อการช่่วยเหลืือทางมนุุษยธรรมในยููเครน
โดยผู้้�นำำ�เข้้าไม่่จำำ�เป็็นต้้องยื่่น� ใบขนสิินค้้าทางศุุลกากร เพีียงแค่่ต้อ้ งสำำ�แดงรายการสิินค้้าด้้วยวาจา หรืือปฏิิบััติิตาม
ขั้้น� ตอนที่่ไ� ม่่ซัับซ้้อน ณ ท่่า/ที่่ทำ� ำ�การศุุลกากรก่่อนการนำำ�เข้้ามาใน EU ผ่่านพรมแดนเบลเยีียม หากสิ่่ง� ของมีีมููลค่่ามากกว่่า
1,000 ยููโร ผู้้�นำำ�เข้้าจะต้้องสำำ�แดงรายการสิินค้้าด้้วยวาจาตามพิิธีีการการนำำ�เข้้าชั่่�วคราว (Temporary Admission)
หรืือพิิธีีการสำำ�หรัับสิินค้้าถ่่ายลำำ�/ผ่่านแดนของศุุลกากรเบลเยีียม พร้้อมแสดงหลัักฐานความเป็็นสิ่่�งของเพื่่�อการช่่วยเหลืือ
ทางมนุุษยธรรม เช่่น สรุุปรายการสิินค้้าพร้้อมรายละเอีียดของสิินค้้า เป็็นต้้น
ในกรณีีที่่ศุ� ลุ กากรเบลเยีียมมีีเหตุุสงสััยในจุุดประสงค์์ที่แ่� ท้้จริิงของสิินค้้า ผู้้�นำำ�เข้้าจะต้้องวางเงิินประกััน ในจำำ�นวน
เทีียบเท่่าอากรขาเข้้าและภาษีีมููลค่่าเพิ่่ม� ที่่คิิดต
� ามมููลค่่าของสิินค้้า โดยเงิินประกัันนี้้�จะถููกจััดเก็็บไว้้ ที่่ท่� า่ /ที่่แ� รกที่่ย� านพาหนะ
มาถึึง และผู้้�นำำ�เข้้าจะได้้รัับเงิินจำำ�นวนนี้้�คืืนเมื่่�อเดิินทางกลัับผ่่านทางเบลเยีียม
อนึ่่�ง ศุุลกากรเบลเยีียมเห็็นว่่าเป็็นการไร้้ประโยชน์์ที่่�จะใช้้แนวทางราคาขั้้�นต่ำำ��ที่่�ได้้รัับการยกเว้้นในช่่วง ภััยพิิบััติิ
สำำ�หรัับสิินค้้าที่่จ� ะถููกส่ง่ ออกไปนอก EU เนื่่�องจากสงครามในยููเครนถืือเป็็นวิิกฤตการณ์์ทางมนุุษยธรรมที่่ห� น่่วยงานศุุลกากร
ควรให้้ความช่่วยเหลืือด้้วยการหลีีกเลี่่�ยงพิิธีีการที่่ซ้ำ� �ซ้
ำ� ้อนให้้ได้้มากที่่สุ� ดุ
อ้้างอิิง
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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ศุุลกากรลิิทััวเนีียตรวจยึึดสิินค้า้ DUI
ก่่อนการลัักลอบเข้้าเบลารุุส

©WCO

	ศุุลกากรสาธารณรััฐลิิทััวเนีียทำำ�การตรวจยึึดสิินค้้าที่่�ใช้้ได้้สองทาง (Dual-use goods: DUI) และชิ้้�นส่่วน
รถยนต์์ ที่่ถู� กข
ู นส่่งมาบนรถบรรทุุกที่่ขัั� บโดยพลเมืืองเบลารุุส ณ ด่่านศุุลกากรเมืือง Medininkai บริิเวณพรมแดน
ระหว่่างลิิทััวเนีียและเบลารุุส เมื่่�อวัันที่่� 2 มีีนาคม 2565
	ศุุลกากรลิิทััวเนีียรายงานว่่าสิินค้้าที่่�พบในรถบรรทุุกเป็็นชิ้้�นส่่วนอะไหล่่รถยนต์์ที่่�ผลิิตในลิิทััวเนีียซึ่่�ง
ถููกจััดให้้เป็็นสิินค้้าที่่ใ� ช้้ได้้สองทาง คืือสามารถทำำ�ไปใช้้เป็็นส่่วนประกอบในอาวุุธหรืือกิิจกรรมทางทหารได้้ สิินค้้าดััง
กล่่าวจึึงถืือเป็็นสิินค้้ายุุทธศาสตร์์ที่่�ต้้องได้้รัับใบอนุุญาตเฉพาะจากกระทรวงเศรษฐกิิจและนวััตกรรม (Ministry of
Economy and Innovation) ของลิิทััวเนีียก่่อนการขนส่่งไปยัังประเทศที่่� 3 ซึ่่�งรถบรรทุุกคัันนี้้�ไม่่มีีใบอนุุญาต
ดัังกล่่าว จึึงจำำ�เป็็นต้้องตรวจยึึดสิินค้้า และยึึดเอกสารอื่่�น ๆ ของคนขัับ ก่่อนมีีการไต่่สวนในข้้อหาลัักลอบขนส่่งสิินค้้า
ยุุทธศาสตร์์ต่่อไป
อนึ่่�ง ลิิทััวเนีียเป็็นสมาชิิกสหภาพยุุโรป (EU) ที่่�มีีคำำ�สั่่�งห้้ามส่่งออกสิินค้้า DUI ไปยัังรััสเซีียและเบลา
รุุส ในทุุกกรณีีตั้้�งแต่่ช่่วงต้้นเดืือนมีีนาคม 2565 ที่่�ผ่่านมา ซึ่่ง� เป็็นส่่วนหนึ่่�งของมาตรคว่ำำ�� บาตรต่่อรััสเซียี และเบลารุุส
การส่่งออกสิินค้้า DUI ออกจากลิิทััวเนีียไปยัังเบลารุุสจึึงไม่่สามารถทำำ�ได้้แล้้วในปััจจุุบัันแม้้จะมีีใบอนุุญาตเฉพาะก็็ตาม

อ้้างอิิง
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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การหารืือเกี่่�ยวกัับโครงการ Asia Pacific Plastic Waste
กัับผู้้�แทน WCO

เมื่่�อวัันที่่� 16 มีีนาคม 2565 นายนิิติิ วิิทยาเต็็ม อััครราชทููต (ฝ่่ายศุุลกากร) นางสาวนัันท์์นภััส
สิินจนานุุรัักษ์์ อััครราชทููตที่่ป� รึึกษา (ฝ่า่ ยศุุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์์นิิจกิิจ เลขานุุการเอก
(ฝ่่ายศุุลกากร) ร่่วมหารืือเกี่่�ยวกัับโครงการ Asia Pacific Plastic Waste (APPW) กัับผู้้�แทนจาก
องค์์การศุุลกากรโลก (WCO) ผ่่านระบบทางไกล
อนึ่่�ง โครงการ APPW เป็็นโครงการของสำำ�นัักงานเลขาธิิการ WCO ที่่มีีจุ
� ุดมุ่่�งหมายเพื่่�อเสริิม
ศัักยภาพของหน่่วยงานศุุลกากรในการจััดการและรัับมืือกัับปััญหาขยะพลาสติิกที่่�กำำ�ลัังเป็็นภััยคุุกคาม
ทางสิ่่�งแวดล้้อมในภููมิิภาคเอเชีีย-แปซิิฟิิก โดยเริ่่�มโครงการมาตั้้�งแต่่ปีี 2563 (2020) ซึ่่�งมีีประเทศที่่�
เข้้าร่่วมโครงการในระยะแรก ได้้แก่่ เวีียดนาม อิินโดนีีเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์ และศรีีลัังกา
ในโอกาสนี้้� สำำ�นัักงานที่่ป� รึึกษาการศุุลกากร ณ กรุุงบรััสเซลส์์ ได้้ร่ว่ มหารืือถึึงโอกาสการเข้้าร่่วม
โครงการ APPW ของประเทศไทย และร่่วมแลกเปลี่่ย� นความเห็็นเกี่่ย� วกัับการจััดกาiขยะพลาสติิกที่่�
ถููกนำ�ำ เข้้ามาในไทยแบบผิิดกฎหมายกัับผู้้�แทนจาก WCO

สำำ�นัักงานที่่�ปรึึกษาการศุุลกากร ณ กรุุงบรััสเซลส์์ 27

CPMU
N EWS

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 2 มีีนาคม 2565

ข่่าวกิิจกรรมสำำ�นัักงาน
การประชุุมคณะกรรมการบริิหารทีีมประเทศไทยประจำำ�กรุุงบรััสเซลส์์
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความเห็็นเกี่่�ยวกัับผลกระทบต่่อประเทศไทยในมิิติิเศรษฐกิิจ
จากสถานการณ์์สู้้�รบระหว่่างรััสเซีีย-ยููเครน

สถานเอกอััครราชทููต ณ กรุุงบรััสเซลส์์ จััดการประชุุมคณะกรรมการบริิหารทีีมประเทศไทย
เพื่่�อแลกเปลี่่ย� นความเห็็นเกี่่ย� วกัับผลกระทบต่่อประเทศไทยในมิิติิเศรษฐกิิจจากสถานการณ์์สู้้�รบระหว่่าง
รััสเซีีย-ยููเครน เมื่่�อวัันที่่� 25 มีีนาคม 2565 แบบไฮบริิด โดยมีี นายเสก วรรณเมธีี เอกอััครราชทููต
ณ กรุุงบรััสเซลส์์ เป็็นประธาน ในการนี้้� ประธานแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมทราบถึึงภาพรวมสถานการณ์์รััสเซีียยููเครน มาตรคว่ำำ��บาตรของสหภาพยุุโรปและการเตรีียมการในส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้องของสถานเอกอััครราชทููต
ณ กรุุงบรััสเซลส์์ พร้้อมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้ สำำ�นัักงานไทยในต่่างประเทศประจำำ�กรุุงบรััสเซลส์์ร่่วมหารืือ
เกี่่�ยวกัับผลกระทบจากสถานการณ์์รััสเซีีย-ยููเครน ที่่�อาจมีีต่่อเศรษฐกิิจ การค้้าการลงทุุนระหว่่าง
ไทย-สหภาพยุุโรป ไทย-เบลเยีียม และไทย-ลัักเซมเบิิร์์ก
ในโอกาสนี้้� นางสาวนัันท์์นภััส สิินจนานุุรัักษ์์ อััครราชทููตที่่�ปรึึกษา (ฝ่่ายศุุลกากร) ได้้รายงาน
บทบาทขององค์์การศุุลกากรโลก (WCO) และเครื่่�องมืือทางศุุลกากร ในการช่่วยอำำ�นวยความสะดวก
ในการตรวจปล่่อยสิินค้้าบรรเทาสาธารณภััยไปยัังบริิเวณพื้้�นที่่�ความขััดแย้้งยููเครน
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เอกอััครราชทููต ณ กรุุงบรััสเซลส์์ ร่่วมการประชุุมหารืือ
โครงการ Operation STOP II กัับ เลขาธิิการ WCO
และประเทศสมาชิิกอาเซีียน
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 นายเสก วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และนางสาวนันท์นภัส
สินจนานุรักษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) พร้อมด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เข้าร่วม
การประชุมหารือโครงการ Operation STOP II ระยะที่ 3 ณ ส�ำนักงานใหญ่ องค์การศุลกากรโลก (WCO)
โดยมี ดร. คุนิโอะ มิคุริยะ เลขาธิการ WCO เป็นประธาน โดยประธาน ฯ ได้รายงานผลของโครงการดังกล่าว
ในระยะ ที่ 2 และน�ำเสนอแนวทางการด�ำเนินงานของโครงการ ฯ ในระยะที่ 3 โดยชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนต่อโครงการ Operation STOP II ระยะที่ 3 และหวังให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วม
ด�ำเนินโครงการฯ นี้ต่อไป
อนึ่ง โครงการ Operation STOP II เป็นโครงการของ WCO ที่มุ่งส่งเสริมขีดความสามารถของ
หน่วยงานศุลกากรในการอ�ำนวยความสะดวกและการควบคุมการขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส�ำหรับในระยะที่ 3 จะมุ่งเน้นการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ
สินค้าทางการแพทย์ เช่น ยา วัคซีน หน้ากากอนามัย ฯลฯ ที่สั่งซื้อผ่าน E-Commerce
ในการนี้้� เอกอััครราชทููต ณ กรุุงบรััสเซลส์์ ได้้แสดงเจตนารมณ์์ของไทยในการให้้ความร่่วมมืือกัับ WCO
และประเทศสมาชิิกอาเซีียนอื่่�น ในการพััฒนาระบบการควบคุุมและการตรวจจัับสิินค้้าเวชภััณฑ์์ ยา และวััคซีนี
ที่่�เป็็นสิินค้้าปลอม มีีคุุณภาพต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน หรืือมีีการขนส่่งแบบผิิดกฎหมาย

สำำ�นัักงานที่่�ปรึึกษาการศุุลกากร ณ กรุุงบรััสเซลส์์ 29

CPMU
N EWS

Customs Policy Monitoring Unit

Office of Customs Affairs
Royal Thai Embassy to Belgium,
Luxembourg and Mission to the EU
Dreve du Rembucher 89, 1170
Watermael-Boitsfort
Tel. +32 2 660 5759
Fax. +32 2 675 2649
http://brussels.customs.go.th
Email: thaicustoms@thaicustoms.be

© Tom Fisk, Pexels

