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➢ เพราะเหตุใด ข้อมูล PNR จึงมีความส าคัญใน
การปอ้งกนัและปราบปรามการก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาต ิ

➢ ท าความรู้จักกบักฎหมายของอียูว่าด้วยการ
บรหิารจดัการ PNR 

➢ บทบาทของศุลกากรในการบรหิารจัดการ PNR 
➢ ประเทศไทยควรเริ่มตน้สร้างความร่วมมือกับอียู

อย่างไรในการแลกเปลี่ยน PNR 
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  

     ในปัจจุบัน แนวคิดด้านความมั่งคงได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ แต่เดิมนั้น 
ความมั่นคงเกี่ยวข้องกับการปะทะทางอาวุธหรือการท าสงครามระหว่างรัฐ (traditional 
security) แต่ในโลกปัจจุบัน การก่อการร้ายระหว่างประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ  
ซึ่งจัดเป็น non-traditional security ที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความส าคัญมากข้ึน 
นอกจากนี้ บทบาทของศุลกากรได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เน้นการจัดเก็บภาษีสินค้า 
โดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้ออก Punta Cana Resolution เมื่อปี  ๒๕๕๘  
เพื่อผลักดันให้ศุลกากรมีบทบาทในการบริหารจัดการความมั่งคงระหว่างประเทศ  

 ในการนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้โดยสารมีความส าคัญยิ่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
โดยข้อมูลที่มีความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติที่ร้ายแรง ได้แก่ ฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name 
Record หรือ PNR) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้โดยสารให้แก่สายการบินในการจองบัตรโดยสารและ
การเช็คอิน เช่น วันที่เดินทาง เส้นทางการเดินทาง รายละเอียดของบัตรโดยสาร ข้อมูลที่
ใช้ในการติดต่อ ผู้แทนจ าหน่ายบัตรโดยสาร รายละเอียดการช าระเงิน หมายเลขที่นั่ง  
และข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระ เป็นต้น  

 ในจดหมายข่าวฉบับนี้ พวกเราขอน าเสนอความส าคัญของข้อมูล PNR กฎหมาย
ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล PNR หลักการการให้ข้อมูล PNR  
แก่ประเทศที่สาม รวมทั้งบทบาทของศุลกากรในการบริหารจัดการและการใช้ข้อมูล PNR 
ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง เพื่อเป็นกรณีศึกษาส าหรับศุลกากรไทยครับ 

 
                                          นิติ วิทยาเต็ม 
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API v. PNR 

เพราะเหตใุด PNR จึงมีความส าคญั 

ในการป้องกนัและปราบปราม 

อาชญากรรมขา้มแดน 

 

 

มติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งองค์การสหประชาชาติ

ที ่2178 เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกก าหนดให้ 

สายการบินที่ประกอบกิจการในดินแดนของตน 

ส่งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger 

Information หรือ API) แก่หน่วยงานรัฐท่ีมีอ านาจ 

ในการนี้ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 

(IATA) ได้ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ (UN) 

อย่างใกล้ชิดเพื่อปราบปรามการก่อการร้าย และสร้าง

มาตรฐานข้อมูลผู้โดยสารส าหรับทั้ง API และ PNR 

หรือฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร 

(Passenger Name Record) ที่มีความส าคัญย่ิงใน

การป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายและ

อาชญากรรมข้ามชาติที่ร้ายแรง 

ข้อมูล API คือ ข้อมูลชีวภาพที่ได้รับการรับรองจากรัฐ

ซึ่ งบรรจุ ในหนังสือเดินทาง ได้แก่  ชื่อ ถิ่นพ านัก  

สถานที่ เกิด และสัญชาติของผู้ถือหนังสือเดินทาง 

ส่วนข้อมูล PNR เป็นข้อมูลที่ ไม่ ได้ผ่านการรับรอง  

เป็นข้อมูลที่ผู้โดยสารให้แก่สายการบินในการจองบัตร

โดยสารและการเช็คอิน เช่น วันที่เดินทาง เส้นทาง 

การเดินทาง รายละเอียดของบัตรโดยสาร ข้อมูลที่ใช้ใน

การติดต่อ (ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) ผู้แทนจ าหน่าย

บัตรโดยสาร รายละเอียดการช าระเงิน หมายเลขที่นั่ง 

และข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระ เป็นต้น โดยข้อมูลจัดเก็บ

อยู่ในฐานข้อมูลของสายการบิน 

ข้อมูล API มักใช้ในการตรวจสอบอัตลักษณ์เป็นหลักใน

ฐานะส่วนหนึ่งของมาตรการการบริหารจัดการชายแดน 

แม้อาจน ามาใช้ในการระบุผู้ต้องสงสัยบ้างก็ตาม แต่มัก   
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มีข้อจ ากัดทางกฎหมายหลายประการ1 และไม่ช่วยให้

เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของผู้โดยสารได้ จึงไม่มี

ประโยชน์ในการระบุตัวอาชญากรหรือผู้ก่อการร้ายที่ไม่

เคยต้องสงสัยมาก่อนได้  (unknown criminals or 

terrorists) ส่วนการใช้ข้อมูล PNR มักใช้ในฐานะข้อมูล

ข่าวกรองทางอาชญากรรมเป็นหลักมากกว่าการใช้ใน

การระบุอัตลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมิน

ความเสี่ยงของผู้โดยสารและผู้ต้องสงสัยที่ไม่เคยตรวจ

พบมาก่อนที่อาจอยู่ในความสนใจของหน่วยงานบังคับ

ใช้กฎหมาย ดังนี้ 

                                                           
1 ในอียู มีกฎหมายเกี่ยวกับ API โดยเฉพาะ คือ Directive 
2004/82/EC 

1. ใช้ในการตอบโต้ (re-active) โดยอาศัยข้อมูลที่

จั ด เ ก็ บ ไ ว้ แ ล้ ว  (historical data) ใ นก า รสื บ ส วน

สอบสวน การด าเนินคดี และการเปิดเผยเครือข่าย 

หลั งจากได้มีการกระท าผิดขึ้นแล้ ว  ทั้ งนี้  ต้องมี

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลย้อนหลังได้ 

2. ใช้แบบเวลาจริง (real-time) โดยอาศัยข้อมูลใน

ปัจจุบัน (present data) ในการป้องกันอาชญากรรม 

ส ารวจหา หรือจับกุมบุคคล ก่อนที่จะกระท าความผิด

หรืออยู่ในระหว่างการกระท าความผิด ในกรณีนี้ ข้อมูล 

Credit: Current Affairs 
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PNR มีความจ าเป็นในการประเมินความเสี่ยงโดยใช้ตัว

บ่งชี้ความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เพ่ือระบุตัวผู้ต้อง

สงสัยที่ ไม่ เคยตรวจพบมาก่อน และเ พ่ือใช้คู่ กับ

ฐานข้อมูลอื่น ๆ ในการตามหาบุคคลหรือสิ่งของ 

3. ใช้แบบเชิงรุก (pro-active) โดยใช้ข้อมูลใน 

การวิ เ ค ร าะห์ รู ปแบบหรื อแนว โน้ ม  (patterns)  

การเดินทางหรือพฤติกรรมโดยทั่วไป เพ่ือน ามาใช้แบบ 

real-time ต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือหารูปแบบการเดินทางและ

พฤติกรรม นักวิเคราะห์ต้องสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูล 

PNR ในระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอ รวมทั้งหน่วยงาน

ที่มีอ านาจต้องจัดเก็บข้อมูลในระยะเวลาที่เพียงพอด้วย   

การใช้ข้อมูล PNR โดยศุลกากรและหน่วยงานบังคับใช้

กฎหมายอ่ืน ๆ ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด กล่าวคือ  

มีการใช้ข้อมูล PNR ในการปราบปรามอาชญากรรม

ข้ามแดนเป็นเวลาเกือบ 60 ปีมาแล้วทั่วโลก แต่ใน

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสมัยใหม่อ านวยความสะดวกการใช้

ข้อมูล PNR อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นในการบังคับใช้

กฎหมาย ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินความเสี่ยง

ผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการระบุตัว 

ผู้ต้องสงสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการปราบปราม 

การก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ 

การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ในขณะเดียวกัน เพ่ือให้ 

การใช้ข้อมูล PNR เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จ าเป็นต้องมีกฎหมายก ากับ

ดูแล 

ในอียู การใช้ข้อมูล PNR อยู่ภายใต้ Directive (EU) 

2016/681 on the use of passenger name record 

for the prevention, detection, investigation and 

prosecution of terrorist offences and serious 

crime ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2559 ในบทความต่อ ๆ 

ไป จะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ Directive ดังกล่าว 

เพ่ือเป็นกรณีศึกษาส าหรับประเทศไทยต่อไป 

อ้างอิง 

European Commission. Communication from the Commission on the global approach to  

 transfers of Passenger Name Record (PNR) data to third countries. Brussels 21.9.2010 COM(2010) 

 492 final. Pp. 3-4. 

Dutch Delegation to the Council of the EU. Common non-paper on the value of PNR for Customs law 

 enforcement and risk management in light of the new PNR Directive. Brussels 31 January 2017, 

 14785/3/16 REV 3. Pp. 5-6. 
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สาระส าคญัของ PNR Directive 

เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2559 สภายุโรป (European 
Parliament) แ ล ะ ค ณ ะ ม น ต รี  (Council) ไ ด้
ประกาศใช้ Directive (EU) 2016/681 on the use 
of passenger name record (PNR) data for 
the prevention, detection, investigation and 
prosecution of terrorist offences and serious 
crimes หรื อ เ รี ยก โดย ย่อ ว่า  PNR Directive โดย
ประเทศสมาชิกต้องน ากฎหมายฉบับดังกล่าวไปบังคับ
ใช้ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ซึ่งหมายความว่า 
PNR Directive ได้มีผลบังคับใช้ในทุกประเทศสมาชิก 
อียุในปัจจุบันแล้ว  

PNR Directive มีบทบัญญัติตั้งแต่การส่งข้อมูล PNR 
การจั ดตั้ งหน่ วยงานที่ รับผิดชอบเกี่ ย วกั บ  PNR  
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการส่งข้อมูล 
PNR ให้แก่ประเทศที่สาม โดยมีสาระส าคัญสรปุได้ ดังนี้ 
 1. ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศต้องส่งข้อมูล 
PNR ให้แก่ประเทศสมาชิก โดยข้อมูลดังกล่าวเป็น
ข้อมูลที่ผู้ ให้บริการขนส่งทางอากาศเก็บรวบรวม
ตามปกติในการประกอบธุรกิจ 
 2. ประเทศสมาชิกต้องจัดต้ังหรือมอบหมายให้
ห น่ ว ย ง า น ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น ฐ า น ะ  Passenger 
Information Unit (PIU) เพื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ และ
ประมวลผลข้อมูล PNR ที่ได้รับจากผู้ให้บริการขนส่ง

ทางอากาศ นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกต้องจัดท า
รายช่ือหน่วยงานที่มีอ านาจขอหรือรับข้อมูล PNR 
(หน่วยงานที่มีอ านาจ) 
 3. PIU ต้องเทียบข้อมูล PNR กับฐานข้อมูล
การบังคับใช้กฎหมาย และประมวลผลโดยอาศัย
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ก่อนหน้า เพื่อระบุตัวบุคคลที่
อาจเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรืออาชญากรรม
ร้ายแรง นอกจากนี้ PIU ต้องจัดส่งข้อมูล PNR ให้แก่
หน่วยงานที่มีอ านาจ Europol ประเทศสมาชิกอื่น ๆ 
หรือประเทศที่สาม เป็นกรณีไป เมื่อได้รับค าร้องที่ระบุ
เหตุผลอันควร 
 4. ข้อมูล PNR หรือผลที่ได้จากการประมวลผล
ข้อมูล PNR สามารถแลกเปลี่ยนได้ระหว่างประเทศ
สมาชิกและ Europol เป็นกรณีไป เพื่ อยกระดับ
ประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล PNR ในระดับ
สหภาพยุโรป 

Credit: WaterWorld 
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 5.  Directive ฉบับนี้บั ง คับใช้กับ เที่ ยวบิน
ระหว่างประเทศสมาชิกกับประเทศที่สาม (extra-EU 
flights) อย่างไรก็ดี ประเทศสมาชิกสามารถเลือกได้ว่า
จะใช้บังคับกับเที่ยวบินภายในอียู (intra-EU flights) 
ทั้งหมดหรือเฉพาะบางเที่ยวบินก็ได้ โดยต้องส่งหนังสือ
แจ้งต่อคณะกรรมาธิการยุโรป 
 6. Directive ฉบับนี้มีบทบัญญัติหลายมาตรา
เพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูล เช่น 
 -  สามารถใช้ ข้อมูล  PNR ได้ เฉพาะกร ณี 
การปราบปรามการก่อการร้ายและการกระท าผิดทีร่ะบุ
ในภาคผนวก II เท่านั้น 
 - ต้องลบข้อมูล PNR หลังจาก 5 ปี และต้อง
ปกปิดข้อมูลที่ระบุอัตลักษณ์บุคคล (depersonalized) 
หลังจาก 6 เดือน 
 - ห้ามประมวลผลข้อมูลที่น าไปสู่การเปิดเผย
เช้ือชาติ ชาติพันธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือ
ทางศาสนา/ปรัชญา สมาชิกภาพในสหภาพแรงงาน 
สุขภาพ วิถีและพฤติกรรมทางเพศของบุคคลนั้น ๆ 

 - มีการก ากับดูแลการประมวลผลข้อมูล PNR 
โดยหน่วยงานอิสระของประเทศสมาชิก 
 - รับรองสิทธิของผู้โดยสารในการเข้าถึง แก้ไข 
ลบ จ ากัดข้อมูล รวมทั้งสิทธิในการได้รับค่าตอบแทน
และการเยียวยาทางกระบวนการยุติธรรม 

ที่ผ่านมา มีประเทศที่สามร้องขอข้อมูล PNR มากข้ึน
จากผู้ ให้บริการขนส่งทางการอากาศที่ ให้บริการ
เที่ยวบินจากอาณาเขตของอียู  โดยอียูได้ลงนาม 
ความตกลงกับสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย 
เพื่อให้สายการบินส่งข้อมูล PNR ให้กับประเทศเหล่าน้ี 
อันจะช่วยยกระดับความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในการป้องกันและปราบปรามบุคคลที่เดินทางไปยัง
พื้นที่ที่มีความขัดแย้งเพื่อฝึกฝนเป็นผูก้่อการรา้ย การค้า
ยาเสพติด หรือการกระท าผิดทางเพศ 

ในการให้ข้อมูล  PNR แก่ประเทศท่ีสามน้ี PNR 
Directive ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา 11  
โดยอ้างอิงถึงมาตราและกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ด้วย  
ดังจะกล่าวรายละเอียดในบทความต่อไป 

อ้างอิง 
European Commission Migration and Home Affairs. Passenger Name Record (PNR). 
 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/police-cooperation/information-
 exchange/pnr_en. Accessed 28 January 2018. 
European Union. Directive (EU) 2016/681 on the use of passenger name record (PNR) data for the prevention, 
 detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime. 
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กรอบทางกฎหมายของอีย ู

ในการใหข้อ้มลู PNR แกป่ระเทศท่ีสาม  

ตาม Punta Cana Resolution ที่องค์การศุลกากร
โลก (WCO) ประกาศในปี 2558 ศุลกากรควรใช้
ประโยชน์จากข้อมูล PNR อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติ
ภารกิจด้านความม่ันคง เนื่ องจากข้อมูล PNR  
มีความส าคัญในการป้องกันและปราบปราม 
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติร้ายแรง 
ด้วยเหตุนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูล PNR กับประเทศ
ต่าง ๆ จึงมีความส าคัญยิ่งในการเอ้ืออ านวยให้
ศุลกากรปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วง ในอียู ประเทศ
สมาชิกอาจให้ข้อมูล PNR และผลการประมวลผลข้อมูล 
PNR ที่ PIU จัดเก็บแก่ประเทศที่สามเป็นกรณีไป และ
ภายใต้เงื่อนไขของ PNR Directive มาตรา 11 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

                                                           
1 มาตรา 11(2) ของ Directive (EU) 2016/681 ก าหนดข้อยกเว้น 
กล่าวคือ ในกรณีพิเศษ สามารถให้ข้อมูล PNR แก่ประเทศที่สามได้โดย
ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากประเทศสมาชิกที่ให้ข้อมูล โดยเป็นไป
ตามเงื่อนไข ดังนี้ 1) การให้ข้อมูลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดใน 
การรับมือกับภัยคุกคามที่มีลักษณะเฉพาะและก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
(specific and actual) ที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายหรืออาชญากรรม
ร้ายแรงในประเทศสมาชิกหรือประเทศที่สาม และ 2) ไม่สามารถได้รับ
ความยินยอมโดยทนัท่วงที 
อย่างไรก็ดี ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจให้ความยินยอมทราบโดย
ไม่ชักช้า และการให้ข้อมูลต้องมีการจดบันทึกไว้อย่างเหมาะสม และ

1. การให้ข้อมูล PNR ต้องเป็นไปตามมาตรา 13 ของ 
Framework Decision 2008/977/JHA กล่าวคือ  
    1.1 มีความจ าเป็นในการป้องกัน การสืบสวน
สอบสวน การสืบหา หรือการด าเนินคดีอาญาหรือ 
การลงโทษทางอาญา  
    1.2 หน่วยงานในประเทศที่สามที่รับข้อมูล ต้องเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกัน  
การสืบสวนสอบสวน การสืบหา หรือการด าเนิน
คดีอาญาหรือการลงโทษทางอาญา 
    1.3 ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก ที่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ไ ด้ ใ ห้ 
ความยินยอมตามกฎหมายภายประเทศของตน1 
    1.4 ประเทศที่สามรับรองว่า มีระดับการคุ้มครอง
ข้อมูลที่เพียงพอในการประมวลผลข้อมูล2 

สามารถถูกตรวจสอบยืนยันโดยอาศัยผลที่เกิดขึ้นจริงได้ (ex-post 
verification) 
2 มาตรา 13(3) ของ Framework Decision 2008/977/JHA ก าหนด
ข้อยกเว้นไว้ กล่าวคือ สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หาก  
1) กฎหมายภายในประเทศของประเทศสมาชิกที่ให้ข้อมูลก าหนดให้ส่ง
ข้อมูลได้ เพ่ือประโยชน์เฉพาะเจาะจงตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูล 
หรือเพ่ือประโยชน์ตามกฎหมายที่มีความส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เพ่ือประโยชน์ส าคัญของสาธารณชน หรือ 2) ประเทศที่สามมี 
การปกป้องคุ้มครองข้อมูลที่ประเทศสมาชิกเห็นว่าเพียงพอ 
ตามกฎหมายภายในประเทศของตน 
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2. การให้ข้อมูลมีความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ของ 
Directive นี้ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1(2) กล่าวคือ 
เป็นไปเพ่ือการป้องกัน การสืบหา การสืบสวนสอบสวน 
และการด าเนินคดีการก่อการร้ายหรืออาชญากรรม
ร้ายแรง 

3. ประเทศที่สามตกลงให้ข้อมูลแก่ประเทศที่สาม
ประเทศอ่ืน เฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งตาม
วั ต ถุ ป ร ะส งค์ ข อ ง  Directive นี้  แ ล ะ เ มื่ อ ไ ด้ รั บ 
ความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากประเทศสมาชิกนั้น 

4. เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุในมาตรา 9(2) กล่าวคือ ใน
กรณีที่จ าเป็น PIU ของประเทศสมาชิกหนึ่งมีสิทธิยื่น 
ค าร้องที่ระบุเหตุผลอันควรต่อ PIU ของประเทศสมาชิก
อ่ืนให้ส่งข้อมูล PNR ที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของ PIU 
ของประเทศสมาชิกอ่ืนนั้น โดยที่ข้อมูลนั้นยังไม่ได้ 

ถูกปกปิดอัตลักษณ์บุคคล (depersonalized) รวมทั้ง
ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล PNR ด้วย หากมี
การประมวลผลแล้ว ทั้งนี้ PIU ที่ร้องขอ สามารถร้องขอ
ข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง หรือหลายข้อมูลรวมกันตามที่ 
เห็นว่าจ าเป็นในการป้องกัน การสืบหา การสอบสวน
สอบสวน หรือการด าเนินคดีการก่อการร้ายหรือ
อาชญากรรมร้ายแรงเป็นกรณีเฉพาะเจาะจง โดย PIU 
ที่ได้รับค าร้องต้องส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถ 
จะกระท าได้ ส่วนในกรณีที่ข้อมูลได้ผ่านการปกปิด 
อัตลักษณ์บุคคลแล้ว PIU สามารถส่งข้อมูล PNR แบบ
เ ต็ ม รู ป แ บ บ ไ ด้  เ ฉ พ า ะ ใ น ก ร ณี ที่ เ ห็ น ค ว ร ว่ า  
มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่ ร ะ บุ ใ น 

Credit: DQChannels 
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มาตรา 6(2)(b)3 และเมื่อได้รับมอบอ านาจให้กระท า
การเช่นนั้นได้ตามมาตรา 12(3)(b) กล่าวคือ ได้รับ
ความเห็นชอบจากหน่วยงานตุลาการ หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่มีอ านาจตามกฎหมายภายในประเทศใน 
การตรวจสอบยืนยันเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูล  
โดยต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของ PIU ที่มีอ านาจหน้าที่ใน
การปกป้องคุ้มครองข้อมูล เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
ยื น ยั น โ ด ย อ า ศั ย ผ ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง  ( ex-post 
verification) 

ในทุกกรณี ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลใน PIU ของประเทศสมาชิกที่ ให้ข้อมูล PNR 

ทราบทุกครั้ ง  เมื่อประเทศสมาชิกให้ข้อมูล PNR  
ตามมาตรา 11 นี้ 

ในทางปฏิบัติ การให้ข้อมูล PNR แก่ประเทศที่สาม  
อียูจะท าความตกลงกับประเทศนั้น โดย ณ ปัจจุบัน 
อี ยู ไ ด้ ท า ค ว า มตกล งกั บ  3  ป ร ะ เ ทศ  ไ ด้ แ ก่  
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย โดยอาศัย
หลักการที่ปรากฏใน Communication on the 
global approach to transfers of Passenger 
Name Record data to third countries ข อ ง
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) 
ดังจะกล่าวในบทความถัดไป 

 

 
 
อ้างอิง 
European Commission Migration and Home Affairs. Passenger Name Record (PNR). 
 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/police-cooperation/information-
 exchange/pnr_en. Accessed 28 January 2018. 
European Union. Directive (EU) 2016/681 on the use of passenger name record (PNR) data for the 
 prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime. 
European Union. Framework Decision 2008/977/JHA. 
 
 

                                                           
3 เพ่ือส่งข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูลในกรณีเฉพาะเจาะจงใน 
การป้องกัน การสืบหา การสืบสวนสอบสวน และการด าเนินคดี 
การก่อการร้ายและอาชญากรรมร้ายแรง แก่หน่วยงานที่มีอ านาจที่ยื่น

ค าร้องที่มีเหตุผลอันควรและมูลเหตุที่เพียงพอ รวมทั้งส่ง 

ผลการประมวลผลข้อมูลให้แก่หน่วยงานนั้น 
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แนวปฏิบติัของอียใูนการท าความตกลงใหข้อ้มลู PNR 

แกป่ระเทศท่ีสาม 

ในปัจจุบัน มีประเทศท่ีสามจ านวนมากท่ีร้องขอ
ข้อมูล PNR จากสายการบินท่ีให้บริการเส้นทางบิน
จากประเทศสมาชิกอียู ในการนี้ คณะกรรมาธิการ
ยุ โ ร ป ไ ด้ อ อ ก  Communication on the Global 
Approach to Transfers of Passenger Name 
Record Data to Third Countries ในปี 2553 ซึ่งยัง
มีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การท าความตกลงทวิภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูล PNR กับ
ประเทศท่ีสาม โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

1. การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
1.1 การจ ากัดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการใช้ข้อมูล 
ขอบเขตที่ประเทศที่สามใช้ข้อมูลต้องระบุอย่างชัดเจน
และแน่ชัดในความตกลง และต้องอยู่ภายในขอบเขต
ความจ า เป็นตามวัตถุประสงค์ โดยจากการท า 
ความตกลง PNR ที่ผ่านมา พบว่า ข้อมูล PNR ควร
น าไปใช้เฉพาะในการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคง
ในการปราบปรามการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติร้ายแรง ทั้งนี้ ค านิยามของการกระท าความผิด เช่น 
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติร้ายแรง ควร
ระบุไว้ชัดเจนโดยอาศัยกฎหมายอียูที่เกี่ยวข้อง 
1.2 การจ ากัดวัตถุประสงค์ขอบเขตของข้อมูล  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลควรจ ากัดอยู่ในระดับที่ต่ าที่สุด
และเป็นไปตามสัดส่วน โดยความตกลงควรก าหนด

ประเภทข้อมูล PNR ที่จะส่งให้ และจะไม่ส่งข้อมูล PNR 
ให้ หากไม่ใช่ข้อมูลตามประเภทที่ก าหนดไว้ 
1.3 ข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลท่ีมีความอ่อนไหว) 
ข้อมูล PNR ที่เปิดเผยเช้ือชาติ ชาติพันธ์ุ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเช่ือทางศาสนาหรือปรัชญา สมาชิก
ภาพ ในส หภาพแรง ง าน  สุ ขภาพ  ห รื อ เพศ วิ ถี    
ไม่สามารถน ามาใช้ได้ เว้นเสียแต่ในกรณีพิเศษที่มีภัยที่
ก าลังจะเกิดข้ึนต่อชีวิต และหากประเทศที่สามมี 
การปกป้องคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ เช่น จะใช้ข้อมูล
นั้นเฉพาะเป็นรายกรณีไปโดยได้รับความเห็นชอบจาก
เจ้าหน้าที่ระดับสูง และจ ากัดการใช้ข้อมูลภายใน
วัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลในครั้งแรก 
1.4 ความปลอดภัยของข้อมูล ข้อมูล PNR ต้องได้รับ
ความ คุ้มครองจากการน าไปใช้ในทางที่ ผิดและ 
การเข้าถึงข้อมูลที่ผิดกฎหมายด้ วยมาตรการและ
กระบวนการทางเทคนิคและความมั่นคงที่เหมาะสม 
เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ความลับ หรือ
บูรณภาพของข้อมูล 
1.5 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบ ต้องจัดตั้ง
ระบบก ากับดูแลโดยหน่วยงานรัฐอิสระที่มีหน้าที่ใน 
ก า ร ป กป้ อ ง คุ้ ม ค ร อ ง ข้ อมู ล  แ ล ะ มี อ า น าจ ใน 
ก า ร แทร ก แซ ง แล ะบั ง คั บ ใ ช้ กฎห มายอ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสอดส่องหน่วยงานต่าง ๆ ที่ ใ ช้ 
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ข้อมูล PNR โดยหน่วยงานต่าง ๆ เหล่าน้ีต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่ก าหนดข้ึนเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล และต้องมีอ านาจในการรับค าร้องเรียนจาก
ประชาชนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล PNR 
1.6 ความโปร่งใสและการแจ้งให้ทราบ ต้องแจ้งให้
บุคคลทราบอย่างน้อยที่สุดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
การประมวลผลข้อมูล  ผู้ที่ จะประมวลผลข้อมูล 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประเภทของบุคคลที่สามที่จะ
ได้รับข้อมูล จะได้รับการเยียวยาอย่างไรและจากผู้ใด 
1.7 การเข้าถึง การแก้ไขให้ถูกต้อง และการลบข้อมลู 
บุคคลใด ๆ ก็ตามมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล PNR ของตนเอง 
รวมทั้งสามารถขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือลบข้อมูล
ของตนได ้
1.8 การเยียวยา  บุคคลใด ๆ ก็ตามมีสิทธิได้รับ 
การเยียวยาทางปกครองและทางตุลาการ เมื่อมี 
การลุ กล้ าความ เป็นส่ วนตั ว  หรื อมี ก ารละ เมิด
กฎระเบียบว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองข้อมูล ไม่ว่าจะมี
สัญชาติใด หรือสถานที่พ านักแห่งใดก็ตาม ทั้ งนี้   
การลุกล้ าหรือการละเมิดดังกล่าวต้องมีการลงโทษ 
และ/หรือ การเยียวยาที่เหมาะสม 
1.9 การตัดสินใจโดยอาศัยผลการประมวลข้อมูล
อัตโนมัติ การตัดสินใจที่จะส่งผลทางลบต่อบุคคลใด ๆ  
ก็ตาม ไม่สามารถอาศัยผลการประมวลข้อมูลส่วน
บุคคลโดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวได้ ในกรณีนี้ ต้อง
อาศัยบุคลากรในข้ันตอนการประมวลผลด้วย 
1.10. การจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมลู 
PNR ไม่ควรเกินระยะเวลาที่จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจ

ที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงวิธีการต่าง ๆ ในการใช้ข้อมูล 
PNR และความเป็นไปได้ในการจ ากัดสิทธิการเข้าถึง
ภายในระยะเวลาที่จัดเก็บข้อมูล เช่น โดยการลบข้อมูล
ที่ระบุอัตลักษณ์ไปตามล าดับ 
1.11 ข้อจ ากัดในการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานรัฐ
อ่ืน ๆ ข้อมูล PNR สามารถเปิดเผยต่อหน่วยงานรัฐอื่น
ที่มีอ านาจในการปราบปรามการก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติอื่น ๆ เท่านั้น โดยหน่วยงานรัฐ
อื่นน้ันต้องมีการคุ้มครองข้อมูลเช่นเดียวกับหน่วยงานที่
รับข้อมูลตามความตกลง ทั้งนี้ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูล 
PNR เป็นชุดใหญ่ แต่ต้องท าเป็นกรณีไป 
1.12 ข้อจ ากัดในการส่งต่อข้อมูลไปยังประเทศท่ีสาม
อ่ืน ๆ เพื่อป้องกันประเทศที่สามอื่น ๆ  ไม่ให้หลีกเลี่ยง
บทบัญญัติในความตกลง ในกรณีที่ประเทศที่สาม
ประเทศหนึ่งมีความตกลงกับอียูอยู่แล้ว โดยการส่งต่อ
ข้อมูลไปยังประเทศที่สามอื่น ๆ นี้ ประเทศที่สามที่
ได้รับส่งต่อข้อมูลอีกทอดนั้นต้องมีมาตรการจัดการ
ข้อมูลที่มีการปกป้องคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกับที่
ก าหนดในความตกลง และการส่งต่อข้อมูลต้องจ ากัด
เฉพาะภายในวัตถุประสงค์ของการส่งข้อมูลในครั้งแรก 
ต้องไม่เปิดเผยข้อมูล PNR เป็นชุดใหญ่ แต่ต้องท าเป็น
กรณีไป 

นอกจากการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว  
การท าความตกลงกับประเทศที่สามต้องค านึงถึง
หลักการดังต่อไปนี้ด้วย 
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1. ระยะเวลาและการทบทวน  ความร่วมมือกับ
ประเทศที่สามควรมีก าหนดระยะเวลา และให้โอกาส
ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการบอกเลิก หรือทบทวน
ข้อก าหนดบางประการในความตกลงตามแต่กรณี 
2. การก ากับดูแล ควรสร้างกลไกให้อียูสามารถก ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามความตกลง เช่น การทบทวนการ
ปฏิบัติตามความตกลงร่วมกันตามช่วงระยะเวลาที่
ก าหนด ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ สิทธิของ
ผู้ โ ด ยส า ร  แล ะก า ร ส่ ง ต่ อ ข้ อมู ล  PNR ร วมทั้ ง 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ว่ า  ข้ อมู ล ที่ ส่ ง มี ผลต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงใด 
3. การระงับข้อพิพาท ควรมีกลไกการระงับข้อพิพาท
เกี่ยวกับการตีความ การปรับใช้ และการปฏิบัติตาม
ความตกลง 
4. การปฏิบัติต่างตอบแทน ความตกลงควรอยู่บน
พื้นฐานของหลักการปฏิบัติต่างตอบแทน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่ประเทศที่สามได้จาก 
การประมลผลข้อมูล PNR ที่ได้รับจากอียู โดยประเทศ
ที่สามควรให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศสมาชิก 
Europol และ Eurojust 

ที่ ผ่ านมา อียู ได้ท าความตกลงให้ ข้อมูล PNR กับ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย และได้ใช้
หลักการข้างต้นในการเจรจากับประเทศดังกล่าวเพื่อท า
ค ว ามตกล ง ฉบั บ ให ม่  โ ดยบ ร ร ลุ ผล ส า เ ร็ จกั บ
สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ทั้งนี้ ความตกลงฉบับ
ใหม่ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนและประเมินผล
เป็นระยะ ส่วนความตกลงกับแคนาดานั้นยังไม่มีผลใช้
บังคับ เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายน 2557 สภายุโรป
ได้ลงคะแนนเสียงให้ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปออก
ความเห็น ว่า ร่ างความตกลงกับแคนาดาขัดต่อ
สนธิสัญญาและกฎบัตรสิทธิข้ันพื้นฐานหรือไม่  

เมื่อศาลยุติธรรมฯ ลงความเห็นแล้ว คณะกรรมาธิการ
ยุ โ รปจะทบทวนกระบวนกา ร ใ ห้ข้ อมู ล  PNR  
แก่ประเทศท่ีสาม เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณา 
ค าร้องขอของประเทศท่ีสามอ่ืน ๆ ให้มีความชัดเจน
และเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน รวมท้ังเพ่ือจัดท า
รูปแบบความตกลงมาตรฐานท่ีก าหนดหน้า ท่ี ท่ี
ประเทศท่ีสามต้องปฏิบัติในการรับข้อมูล PNR จาก 
อียูต่อไป 

อ้างอิง 
European Commission. Communication from the Commission on the global approach to transfers of Passenger 
Name Record (PNR) data to third countries. Brussels 21.9.2010 COM(2010) 492 final. Pp. 7-10. 
European Commission Migration and Home Affairs. Passenger Name Record (PNR). 
 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/police-cooperation/information-
 exchange/pnr_en. Accessed 28 January 2018. 
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PIU และบทบาทของศลุกากรในการบรหิารจดัการ PNR 

ตาม PNR Directive มาตรา 4 ประเทศสมาชิกต้อง
จัดตั้งหรือมอบหมายให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจใน 
การป้องกัน การสืบหา การสืบสวนสอบสวน หรือ 
การปราบปรามการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ร้ายแรง ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะหน่วยข้อมูลผู้โดยสาร 
(Passenger Information Unit: PIU) ในบทความนี้
จะกล่าวถึงอ านาจหน้าที่ และบทบาทของศุลกากรใน 
PIU ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการบังคับใช้ 
PNR Directive 

PNR Directive มาตรา 4 ก าหนดบทบาท หน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของ PIU ดังนี ้
 1. เก็บรวบรวมข้อมูล PNR จากผู้ให้บริการ
ขนส่งทางอากาศ จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเหล่าน้ี 
และส่งต่อข้อมูลหรือผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล
ให้แก่หน่วยงานที่มีอ านาจตามมาตรา 71 
 2. แลกเปลี่ยนทั้งข้อมูล PNR และข้อมูลที่ได้
จากการประมวลผลข้อมูล PNR กับ PIU ของประเทศ
สมาชิกอื่น ๆ และกับ Europol ตามเงื่อนไขที่ก าหนด2 

นอกจากการจัดตั้ง PIU ในแต่ละประเทศสมาชิกแล้ว 
ประเทศสมาชิกตั้งแต่สองประเทศข้ึนไปอาจจัดต้ังหรือ

                                                             
1 ประเทศสมาชิกเป็นผู้ก าหนดหน่วยงานท่ีมีสิทธิขอหรือได้รับข้อมูล 
PNR จาก PIU โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีในการป้องกัน การสืบหา การสืบสวนสอบสวน หรือ 
การปราบปรามการก่อการร้ายและอาชญากรรมร้ายแรง ส าหรับ

มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ ในฐาน PIU 
ร่วมกันได้ด้วย โดย PIU ดังกล่าวต้องตั้งอยู่ในประเทศ
สมาชิกใดประเทศสมาชิกหนึ่งที่เข้าร่วม และประเทศ
สมาชิกที่ เ ข้าร่วมทั้ งหมดต้องก าหนดกฎระเบียบ 
อย่างละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ PIU ดังกล่าว 
รวมทั้งปฏิบัติตามข้อก าหนดของ Directive นี้ด้วย 
 เจ้าหน้าที่ของ PIU อาจมาจากการเสนอช่ือ
ของหน่วยงานที่มีอ านาจ โดยใน PIU ต้องมีเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลการประมวลผล
ข้อมูล  PNR และใช้มาตรการปกป้อง คุ้มครองที่
เกี่ยวข้อง โดยประเทศสมาชิกต้องจัดหาทรัพยากรที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
อิสระ นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกต้องท าให้แน่ใจว่า  
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลมีสิทธิติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูล ในฐานะจุดติดต่อเสร็จสรรพในจุดเดียว เกี่ยวกับ
ประเด็นต่าง ๆ ทั้งหมดในการประมวลผลข้อมูล PNR 

ศุลกากรกับ PIU ในการจัดตั้ง PIU นั้น เนเธอร์แลนด์
ได้เสนอต่อคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of 
the European Union) ให้ ศุ ล ก าก ร มี บทบ าท ใน 

รายชื่อหน่วยงานของแต่ละประเทศสมาชิก ดูได้ท่ี https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0606(01)&qid=1546614243
329&from=EN 
2 ดูมาตรา 9 และ 10 ตามล าดับ 



ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 ประจ ำเดือนมกรำคม 2562  

 

ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 13 

 
 

 

การร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ  
ในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจในการได้รับหรือขอข้อมูล 
PNR จาก  PIU หรื อ ในการเ ข้ าเป็นส่วนหนึ่ งของ  
PIU ด้วย  
 ศุลกากรมีอ านาจหน้าที่ที่กว้างขวางซึ่ งมัก
ครอบคลุมถึงอาชญากรรมภายใต้ Directive (EU) 
2016/681 ด้วย เช่น การค้าสารเสพติดผิดกฎหมาย 
การลักลอบค้าอาวุธปืน กระสุนปืน และวัตถุระเบิด  
ซึ่ ง เ ป็ นการกระท าผิ ดที่ ศุ ลกากรมี อ าน าจ แล ะ 
ความรับผิดชอบในการป้องกัน การสืบหา หรือ 
การสืบสวนสอบสวนด้วย นอกจากนี้  ศุลกากรมี 
ความเกี่ยวข้องโดยตรงในการปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติร้ายแรง ในฐานะหน่วยงานที่ตรวจตราและ
ก ากับดูแลพรมแดนภายนอกของอียู ศุลกากรจึงควร
ได้รับการยอมรับในฐานะหน่วยงานทีมีอ านาจใน 
การร้องขอหรือรับข้อมูล PNR จาก PIU3 

ในขณะเดียวกัน ศุลกากรสามารถร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่น ๆ หรือช่วยยกระดับการปฏิบัติงานของ PIU ได้ 
ดังนี้ 

• ช่วยออกแบบ พัฒนา และทดสอบตัวบ่งช้ีที่ก าหนด
ไว้ล่วงหน้า ตามมาตรา 6.3(b) ของ Directive 

• รวมฐานข้อมูลเข้าไว้ในกระบวนการคัดกรองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามสมควรภายในขอบเขตกฎหมาย 

                                                             
3 (ดูรายชื่อหน่วยงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ PIU ในประเทศสมาชิกอียู
ได้ท่ี https://eur-lex.europa.eu/legal-

• ช่วยพัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดกรอง
อย่างต่อเนื่อง เช่น ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล PNR 
เพื่อพัฒนาปรับปรุงหรือสร้างหลักเกณฑ์ส าหรับ 
การประเมินผล 

• เข้าร่วมวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ และการตัดสินใจมาตรการต่าง ๆ ที่
หน่วยงานที่มีอ านาจควรใช้ 

• ให้ข้อมูลเชิงปฏิบัติการและผลที่ได้ (ในนามของ 
PIU) ตามความเหมาะสมแก่ศุลกากรหรือ PIU ของ
ประเทศสมาชิกอื่น ๆ เพื่อส่งต่อให้ศุลกากรต่อไป 

ตัวอย่าง PIU ในประเทศสมาชิกบางประเทศ 
ในประเทศฝรั่งเศส หน่วยงานที่ท าหน้าที่ เป็น PIU 
เรียกว่า l'Unité Information Passagers จัดตั้งตาม 
Décret n° 2014-1566 du 22 décembre 2014 
portant création d'un service à compétence 
nationale dénommé « Unité Information 
Passagers » (UIP) โดยเป็นหน่วยงานที่อยู่ในศุลกากร
ข้ึนกับอธิบดีศุลกากรและภาษีทางอ้อม ปฏิบัติหน้าที่ใน
นามของกระทรวงกิ จการภายใน (ministre de 
l'intérieur) กร ะทร ว ง กล า โห ม  (ministre de la 
defense) กร ะทร ว งที่ มี อ า น าจ ห น้ าที่ เ กี่ ย วกั บ 
การคมนาคม (ministre chargé des transports) และ
กระทรวงที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับศุลกากร (ministre 
chargé des douanes) 

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0702(02)&qid=154
6614452343&from=EN 
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ส่วนในประเทศเบลเยียม BelPIU ท าหน้าที่เป็น PIU 
โดยเป็นหน่วยงานใน Le Centre de Crise ข้ึนกับ
กระทรวงกิจการภายใน (Service Public Fédéral 

Intérieur) มีบุคลากรจากทั้งฝ่ายต ารวจ ฝ่ายความมัน่คง 
ฝ่ายข่าวกรอง ฝ่ายศุลกากรและสรรพสามิต จัดตั้งตาม 
L’arrêté royal du 21 décembre 2017 réglemente 
l’organisation de l’UIP 

ในทางตรงกันข้าม สหราชอาณาจักรไม่ ได้จัดตั้ ง
หน่ วยงาน ข้ึนใหม่ เพื่ อท าหน้ าที่ เ ป็น  PIU แต่ ได้
มอบหมายให้กระทรวงภายกิจการภาย (Home Office) 
ในท าหน้าที่ เป็น PIU ตาม The Passenger Name 
Record Data and Miscellaneous Amendments 
Regulations 2018 No. 598 

ใ น ไ อ ร์ แ ล น ด์  มี ก า ร จั ด ตั้ ง  Irish Passenger 
Information Unit (IPIU) เพื่อท าหน้าที่เป็น PIU สังกัด
กระทรวงยุติธรรมและความเสมอภาค (Department 
of Justice and Equality) 

PIU เป็นหน่วยงานส าคัญในการบริหารจัดการข้อมูล 
PNR ตาม PNR Directive ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีบริหารจัดการชายแดน 
ศุลกากรไทยในฐานะหน่วยงานแนวหน้าท่ีชายแดน 
ควรเข้ามามีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการข้อมูล 
PNR โดยอาศัยกรณีศึกษาจากอียู เพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
ท่ีร้ายแรงท่ีโลกก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

อ้างอิง 
Belgian Crisiscentru. BelPIU: collecte et traitement des données des passagers . 
 https://centredecrise.be/fr/content/belpiu-collecte-et-traitement-des-donnees-des-passagers. 
 Accessed 28 January 2018. 
Dutch Delegation to the Council of the EU. Common non-paper on the value of PNR for Customs law 
 enforcement and risk management in light of the new PNR Directive. Brussels 31 January 2017, 
 14785/3/16 REV 3. Pp. 16-19. 
European Union. Directive (EU) 2016/681 on the use of passenger name record (PNR) data for the 
 prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime. 
France. Décret n° 2014-1566 du 22 décembre 2014 portant création d'un service à compétence nationale 
 dénommé « Unité Information Passagers » (UIP).  
Irish Department of Justice and Equality. Irish Passenger Information Unit. 
 http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/irish-passenger-information-unit. Accessed 28 January 2018. 
United Kingdom. The Passenger Name Record Data and Miscellaneous Amendments Regulations 2018 (UK) 
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ศุลกากรฟินแลนด์เปิดตัวเคร่ืองมือค านวณภาษีส าหรับสินค้าน าเข้าจากนอกอียู 

 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ศุลกากรฟินแลนด์ได้เปิดตัวเครื่องมือค านวณภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิม่

ของสินค้าน าเข้าจากนอกสหภาพยุโรป (EU) เพื่อให้ผู้น าเข้าทราบค่าภาษีและราคาสุทธิล่วงหน้า โดยผู้น าเข้า

สามารถเลือกประเภทสนิค้า ประเทศต้นทาง กรอกราคาสินค้าและค่าขนส่ง เลือกผู้ให้บรกิารขนสง่ เพื่อทราบภาระ

ภาษีและพิ ธีการศุลกากรที่ เกี่ยวข้อง  ทั้ งนี้  ศุลกากรฟินแลนด์ได้ เปิดให้บริการเครื่องมือดังกล่าวตั้งแต่ 

ช่วงกลางปี 2561 แต่ให้บริการเป็นภาษาฟินนิชเท่านั้น โดยครั้งนี้ ได้เพิ่มเติมภาษาสวีดิชและภาษาอังกฤษเข้าไป 

 โครงการดังกล่าวของศุลกากรฟินแลนด์ นับเป็นก้าวส าคัญในการอ านวยความสะดวกทางการค้า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  ในยุคที่การพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ก าลังเฟื่องฟู และสอดคล้องกับนโยบายของ  

องค์การศุลกากรโลก (WCO) ในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานของศุลกากรด้วย 

 ผู้ ที่ ส น ใ จ  ส า ม า ร ถ ท ด ล อ ง ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ที่  https://tulli.fi/en/customs-duty-

calculator?current=start&currency-id=1 และเสนอความคิดเห็นได้ที่ https://tulli.fi/en/about-us/feedback 

 
 

อ้างอิง 

https://tulli.fi/en/article/-/asset_publisher/suosittu-tullilaskuri-kayttoon-myos-ruotsiksi-ja-englanniksi 
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ศุลกากรฟินแลนด์ก าหนดให้ยื่นใบขนสินค้าส าหรับคลังสินค้าศุลกากรด้วย 

วิธีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 

 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ศุลกากรฟินแลนด์จะรับใบขนสินค้าส าหรับคลังสินค้าศุลกากร

ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยจะเริ่มด าเนินโครงการน าร่องในเดือนมีนาคมส าหรับการสง่เอกสารทางอีเมลไ์ปยงั 

Customs Electronic Service Centre และในเดือนเมษายนส าหรับ  Direct Message Exchange ซึ่ ง เป็น 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบ XML กับศุลกากรผ่านอินเทอร์เน็ต 

 นโยบายดังกล่าวของศุลกากรฟินแลนด์สะท้อนถึงการขับเคลื่อนศุลกากรสู่ศุลกากรไร้กระดาษในยุคดิจิทัล

ตามที่องค์การศุลกากรโลก (WCO) สนับสนุน 

 

อ้างอิง 

https://tulli.fi/en/article/-/asset_publisher/tullivarastoinnin-ilmoitukset-on-annettava-sahkoisesti-1-6-2019 

 

Credit: The Network Effect 
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ศุลกากรสหรัฐอเมริกาก าหนดให้ส่งข้อมูลล่วงหน้าส าหรับไปรษณีย์จากจีน 

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป สายการบินและผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลที่ขนส่งไปรษณีย์จาก

จีนมายังสหรัฐอเมริกา ต้องส่งข้อมูลล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อศุลกากรสหรัฐอเมริกา โดยกฎระเบียบนี้  

ใช้บังคับต่อทั้งไปรษณีย์ที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ รวมทั้งเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊าด้วย 
 ศุลกากรสหรัฐอเมริกาเน้นย้้าว่า ผู้ให้บริการขนส่งต้องได้รับข้อมูลล่วงหน้าจากไปรษณีย์ส้าหรับสินค้า

ทั้งหมดก่อนบรรทุกลงยานพาหนะ โดยหากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้บริการขนส่งควรปฏิเสธไม่รับขนส่งเลย มิฉะนั้น 

อาจถูกศุลกากรสั่งให้ส่งกลับทั้งหมด 

 
อ้างอิง  

https://www.americanshipper.com/news/advance-data-required-by-cbp-for-china-

mail?autonumber=73111&source=other-news 
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ซาอุดีอาระเบียเสร็จสิ้นโครงการน าร่องในการใช้ Blockchain  

กับการค้าระหว่างประเทศ 

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ศุลกากรซาอุดีอาระเบียได้ประกาศเสร็จสิ้นโครงการน าร่องในการใช้ 

Blockchain ในการเ ช่ือมเยือง FASAH ซึ่ ง เป็น platform การค้าของประเทศเข้ากับ TradeLens ซึ่ งเป็น 

platform ขนส่งระหว่างประเทศที่ใช้ Blockchain โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Saudi Arabia’s Vision 2030 

เพื่อสร้างความหลากหลายให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ดึงดูดนักลงทุนจาก

ต่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ 

 TradeLens เป็น platform ที่เปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 โดย IBM และ Maersk ซึ่งเป็นบริษัทขนสง่

และโลจิสติกส์ของเดนมาร์ก โดยการเช่ือมโยง FASAH เข้ากับ TradeLens จะช่วยให้ข้อมูลมีความปลอดภัย  

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สามารถติดตามข้อมูลได้ เพิ่มความโปร่งใส และเพิ่มอัตราการปฏิบัติตามกฎหมายใน

การค้าระหว่างประเทศ 

 ศุลกากรซาอุดีอาระเบียตั้งเป้าเป็นผู้น าในการใช้เทคโนโลยี Blockchain และพร้อมให้ความร่วมมือใน 

การฝึกอบรม ทดลอง และขยายการใช้ Blockchain ในวงกว้าง แทนการใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิม 

 ทั้งนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ธนาคารแห่งซาอุดีอาระเบียได้ลงนามสัญญากับ  Ripple ซึ่งเป็นบริษัท 

ผู้ให้บริการ Blockchain เพื่อใช้ Blockchain ในการอ านวยความสะดวกการช าระเงินระหว่างประเทศด้วย 

 

อ้างอิง 

https://www.ethnews.com/saudi-customs-officials-complete-blockchain-pilot-for-cross-border-trade 
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อียูเตรียมเปิดตัวโครงการ Single Window ส าหรับการขนส่งทางทะเล 

 คณะกรรมาธิการการขนส่งแห่งสภายุโรป (European Parliament’s Transport Committee) มีมติรับ

ร่างข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เพื่อจัดตั้ง  Single Window ส าหรับ

ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล 

 โครงการดังกล่าวไม่ได้แทนที่ Single Window ของประเทศสมาชิก หรือแทรกแซงการตัดสินใจของ

ประเทศสมาชิก แต่เพียงก าหนดให้ Single Window ของประเทศสมาชิกต้องเช่ือมโยงเข้ากับ Single Window 

ส่วนกลางของอียู กล่าวคือ ผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลจะสง่ข้อมูลโดยตรงไปยัง Single Window ของอียู ก่อนที่จะ

ส่งต่อไปยัง Single Window ของประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องอีกทอดหนึ่ง และส่งผลการพิจารณาของประเทศ

สมาชิกกลับไปยังผู้ให้บริการขนส่ง  โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยลดความแตกต่างเกี่ยวกับข้อก าหนดในระบบของ

แต่ละประเทศสมาชิก และเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการขนส่งที่ประกอบกิจการในหลายประเทศสมาชิก 

กล่าวคือ ไม่ต้องปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตนให้เข้ากับข้อก าหนดที่แตกต่างกันของประเทศ

สมาชิกต่าง ๆ  

 ในการนี้ องค์การขนส่งทางทะเล เช่น World Shipping Council (WSC) และ European Community 

Shipowners Associations (ECSA) สนับสนุนข้อเสนอจัดตั้งโครงการ Single Window ส าหรับการขนส่ง 

ทางทะเลอย่างแข็งขัน 

 

อ้างอิง 

https://www.americanshipper.com/magazine/daily/?year=2019&month=1&day=10&page_number=4 
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SAP เร่ิมต้นใช้ Blockchain ในการตรวจหายาปลอม 

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 SAP บรรษัทข้ามชาติของเยอรมนีผู้ผลิตซอฟต์แวร์ส าหรับผู้ประกอบการ  

ได้ประกาศเปิดตัวศูนย์กลางเทคโนโลยี Blockchain ช่ือว่า Information Collaboration Hub for Life Sciences 

เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคตรวจสอบว่า ยาที่ได้รับเป็นยาปลอมหรือไม่ ด้วยการใช้รหัสแท่งของสินค้าตรวจสอบหมายเลข

ประจ าตัวของสินค้า (serial number)  รหัสสินค้า และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งผู้ผลิตป้อนเข้าสู่ระบบและจัดเก็บใน 

รูป Blockchain โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้ทราบที่มาที่ไปของยาในห่วงโซ่อุปทาน และลดความเสี่ยงใน  

การใช้ยาปลอม 

 ในปัจจุบัน ยาปลอมก าลังระบาดไปทัว่โลกและได้คร่าชีวิตของผู้คนจ านวนมาก ศุลกากรในฐานะหน่วยงาน

ที่ชายแดนที่มีหน้าที่ปกป้องสังคม ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการอาศัยเทคโนโลยีดังกล่าวในการสกัดกั้นการขนสง่

ยาปลอมที่ชายแดนก่อนถึงมือผู้บริโภค 

 

อ้างอิง 

https://news.sap.com/2019/01/sap-information-collaboration-hub-life-sciences-blockchain-eliminate-

counterfeit-drugs/ 

Credit: Pharmapproach 
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WCO จัดท ำ platform เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเร่งด่วนและมีควำมอ่อนไหว 

ระหว่ำงศุลกำกร 

 เมื่อวันที่  30 มกราคม 2562 องค์การศุลกากรโลก (WCO) เปิดตัว Global Rapid Alert Network 

(GRAN) ซึ่งเป็น platform ส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลเร่งด่วนและมีความอ่อนไหว เพื่อให้ศุลกากรมีข้อมูลข่าวกรอง

ส าหรับรับมือกับภัยต่าง ๆ ได้ทันท่วงที โดย platform ดังกล่าว จัดท าโดย Regional Intelligence Liaison 

Office for Western Europe (RILO WE) โ ดย ได้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ าก  Global RILO Network แล ะ 

ส านักเลขาธิการ WCO   

 ในโอกาสนี้ WCO เชิญชวนให้ศุลกากรจากทั่วโลกเข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าว โดยสามารถขอรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ rilowe@rilo-we.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้ำงอิง 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/january/gran-exchange-platform-for-urgent-and-sensitive-

customs-related-messages.aspx 

Credit: WCO 

mailto:rilowe@rilo-we.org
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การประชุม WCO/IATA/ICAO API-PNR Contact-Committee ครั้งที ่12 

 นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนายภิสรรค์รัฐ นิลพันธ์ เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร)  
เข้าร่วมกับคณะผู้แทนกรมศุลกากรอันประกอบด้วย นางสาวประภาพรรณ ดวงชัย (นักวิชาการศุลกากรเชี่ยวชาญ) 
นางสาวกัญญณัฐ พิพัฒน์กิจไพศาล (นักวิชาการศุลกากรช านาญการพิเศษ) นายพงศธร มั่นคุณากร (นักวิชาการศุลกากร
ปฏิบัติการ) นายเด่นพงษ์  โสมาภา (ผู้ดูแลระบบ API/PNR) และ Mr. Michael Lim Swee Whatt (ผู้ดูแลระบบ 
API/PNR) ในการประชุม WCO/IATA/ICAO API-PNR Contact-Committee ครั้งที่ 12 ณ องค์การศุลกากรโลก (WCO) 
กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562 ในโอกาสเดียวกัน คณะผู้แทนฝ่ายไทยได้ประชุม

หารือและศึกษาดู งานศุลกากรเน เธอร์แลนด์
เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกและตรวจของ
ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ Schiphol 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในวันที่ 24 มกราคม 2562 

 

 

 

 

 



กิจกรรมส ำนักงำนฯ  

 

ส ำนักงำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรสัเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 23 

 
 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์ ครั้งที ่34 

 นางจันทิมา ธัญญาหาร (ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานวิเคราะห์สินค้า ) และนางสุมนา ชลวาสิน 
(นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ) เป็นผู้แทนกรมเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 34 (The 34th  
Session of Scientific Sub-Committee) ณ องค์การศุลกากรโลก (WCO) กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 
ระหว่างวันที่  22-25 มกราคม 2562 ในโอกาสนี้ นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมกับ 
คณะผู้แทนกรมฯ อภิปรายหารือกับผู้แทนศุลกากรจากประเทศสมาชิก WCO ด้วย 
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การหารือข้อราชการกับคณะเอกอัครราชทูตอาเซียนและเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก 

 วันที่ 28 มกราคม 2562 คณะเอกอัครราชทูตอาเซียน ประจ ากรุงบรัสเซลส์ จ านวน 10 ประเทศ ได้เข้า
พบหารือ (lunch meeting) กับเลขาธิการและผู้บริหารขององค์การศุลกากรโลก  (WCO) เพ่ือหารือและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินงานของ WCO โดยฝ่ายไทยน าโดย 
เอกอัครราชทูต นายมนัสวี ศรีโสดาพล และนายนิติ วิทยาเต็ม อัตรราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ 
ทั้ งนี้  ออท. มนัสวีฯ ได้ยกประเด็นเกี่ยวกับปัญหาในการขอรับข้อมูลผู้ โดยสารจากสายการบินต่าง  ๆ  
ตั้งแต่กฎระเบียบด้าน GDPR (General Data Protection Regulation) ของอียู  มีผลบังคับใช้ ซึ่งท าให้เกิด 
ความไม่เท่าเทียมกัน ในการให้ข้อมูลระหว่างอียูและประเทศที่สาม โดยเฉพาะข้อมูลผู้โดยสารของสายการบินต่าง ๆ 
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Fax. +32 2 675 2649 

E-mail: thai-customs@skynet.be 

http://brussels.customs.go.th 
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