
 

ปีท่ี ๓ ฉบบัท่ี ๓ ประจ ำเดือนมีนำคม ๒๕๖๑ 

 

➢ การประเมินความเสี่ยงน ามาใช้กับการ
ตรวจสอบทางศุลกากรอย่างไร? 

➢ มาตรฐานสากลในการตรวจสอบ
ผู้โดยสารมีอย่างไรบ้าง 

➢ กรณีศึกษาจากออสเตรเลียและอินเดีย 
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e)  

❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  

 ปัจจุบัน การค้ามีปริมาณที่เพ่ิมขึ้น และประชาชนเดินทางสัญจรระหว่างประเทศ
มากขึ้นเช่นกัน สถานการณ์ดังกล่าวเป็นข้อท้าทายประการส าคัญต่อศุลกากรใน 
การด าเนินการควบคุมตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและ 
การเดินทาง และไม่ละเลยความมั่นคงปลอดภัยและการจัดเก็บภาษีท่ีถูกต้อง 

 หลักการและมาตรการการควบคุมทางศุลกากรมีบัญญัติไว้ในอนุสัญญาเกียวโตฯ 
(ฉบับปรับปรุง) และแนวทางการใช้บังคับอนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับปรับปรุง) ที่องค์การ
ศุลกากรโลก (WCO) ได้จัดท าขึ้นเพ่ือการใช้บังคับอนุสัญญาฯ อย่างมีประสิทธิภาพ  

 หลักการส าคัญของการควบคุมตรวจสอบทางศุลกากร คือ การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ศุลกากรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการควบคุมตรวจสอบ
กรณีที่มีความเสี่ยงสูงแทนการตรวจสอบแบบสุ่ม หรือตรวจสอบในทุกกรณีอันจะเป็น
อุปสรรคต่อท้ังการค้าและการเดินทาง 

 ในจดหมายข่าวฉบับนี้  พวกเราจึ งขอน าเสนอหลักการ และมาตรฐาน 
การตรวจสอบทางศุลกากร หลักการการบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรฐานและ
ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบผู้โดยสาร รวมทั้งกรณีศึกษาจากออสเตรเลียและอินเดีย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางานศุลกากรของประเทศไทยต่อไปครับ 
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หลกัการการบรหิารจดัการความเสี่ยงของศลุกากร 

องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้จัดท า Guidelines on 
Customs Control for the Kyoto Convention  
เ พ่ือน า เสนอภาพรวมของแนวปฏิบัติที่ ดีที่ สุดใน 
การควบคุมตรวจสอบของศุลกากรและประเด็นต่าง ๆ 
ที่ เกี่ยวข้องที่ศุลกากรควรน าไปปฏิบัติ เ พ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนของขั้ นตอน 
ตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) 
ในส่วนของ General Annex Guidelines Chapter 6 
ได้กล่าวถึงการควบคุมทางศุลกากร ซึ่งในบทความนี้ 
จะขอกล่าวถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของศุลกากร
โดยสังเขป ดังนี้ 

๑. บริบท การบริหารจัดการความเสี่ยงในศุลกากร 
แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ที่ต้องใช้กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกระดับ ได้แก่ 
๑.๑ การบริหารจัดการทางยุทธศาสตร์ ด้วยการศึกษา
ข้อมูล โดยละเ อียด เ พ่ือระบุความเสี่ ยง  
คัดกรณีที่ มี คว ามส าคัญน้ อยออก และ 
เข้าจัดการเฉพาะกรณีที่ 
 
 
 

มีความจ าเป็นโดยอาศัยการตัดสินใจจากประสบการณ์
และจากการปฏิบัติจริง โดยความเสี่ยงอาจเกี่ยวกับภัย
ต่อสังคม (ยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร) ของต้องห้าม/
ของต้องก ากัด สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม นโยบายทาง 
การค้า (ทรัพย์สินทางปัญญา ระบบสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP)) โควตา และภาษี 
๑.๒  การบริหารจั ดการระดั บปฏิ บั ติ การ  คื อ  
การก าหนดระดับความจ าเป็นในการการควบคุมเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงที่ประเมินไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เช่น การใช้การควบคุมตรวจสอบทางบัญชีกับผู้น าเข้า 
การบริหารอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือที่
มีจ ากัด อันจะช่วยให้ศุลกากรเปลี่ยนจาก “ผู้รักษา
ประตู” ที่ต้องตรวจสอบทุกอย่าง มาเป็นการตรวจสอบ
เฉพาะกรณีท่ีมีความเสี่ยงสูงเท่านั้น 
๑.๓ การบริหารจัดการเชิงเทคนิค เป็นวิธีที่เจ้าหน้าที่
ใช้ในการจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้าในสถานที่
ปฏิบัติงานด้วยการใช้พิธีการที่มีอยู่แล้วควบคู่กับข้อมูล

ข่าวกรอง ประสบการณ์ และทักษะ 
เพ่ือระบุกรณีที่มีความเสี่ยงสูง 
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๒. การคัดกรอง การจัดเก็บประวัติ และการระบุ
เป้าหมาย 
หลักเกณฑ์การคัดกรองส าหรับสินค้าที่ต้องเสียภาษี 
เช่น  ประวัติผู้ น า เข้ า  ผู้ ส่ งออก ผู้ ขนส่ ง  ตั วแทน  
ถิ่นก า เนิดและเส้นทางการขนส่ งสินค้า  ข้อห้ าม  
ข้อก ากัด เป็นต้น๑  โดยในหลักเกณฑ์นั้น ๆ จะมีตัวชี้วัด
ความเสี่ยงโดยเฉพาะเจาะจง เป็นเครื่องชี้เฉพาะลงไป 
เช่น ระหัสพิกัดอัตราใด ถิ่นก าเนิดประเทศใด ที่จะเลือก
ขึ้นมาตรวจสอบ 
การจัดเก็บประวัติ/หรือจัดท าข้อมูลเป็นวิธีที่ศุลกากรน า
การบริหารจัดการความเสี่ ยงมาใช้ ในทางปฏิบัติ   
โดยใช้วิธีการปฏิบัติงานที่มีการวางแผนและระบุ
เป้าหมายแทนการตรวจสอบเอกสารหรือสินค้าแบบสุ่ม 
เพ่ือให้ศุลกากรสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจัดเก็บประวัติสามารถ
ท าได้หลายวิธี แต่ควรครอบคลุมทุกประเด็น ความเสี่ยง
ที่ประเมิน มาตรการโต้ตอบ วันที่ใช้มาตรการ และ 
การประเมินความมีประสิทธิภาพของมาตรการที่ใช้ 
ประวัติ ข้อมูลอ่ืน ๆ และข้อมูลข่าวกรอง จะช่วยใน 
การระบุเป้าหมายสินค้า ยานพานะ หรือผู้โดยสารที่มี
ความเสี่ยงสูง 
๓. การประเมินและการทบทวน 
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงต้องทดสอบการประเมิน
ความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้และมีความยืดหยุ่นในการระบุ
ความเสี่ยงใหม่ ๆ การประเมินประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการความเสี่ยงควรท าเป็นประจ าและในทุกขั้นตอน
เนื่องจากตัวชี้วัดความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา 
ศุลกากรจึงต้องท าให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันโดยอาศัยข้อมูล

                                                           
๑ รายละเอียดเพ่ิมเติมใน WCO Manual on Risk Assessment, 
Profiling and Targeting และ WCO Handbook on Container 
Control 

จากหลากหลายแหล่ ง  เช่น  WCO Enforcement 
Bulletin และฐานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ (Dun 
& Bradstreet และ Lloyd’s Shipping) รวมทั้งก าจัด
ระบบข้อมูลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องออกไป นอกจากนี้ 
ควรมีการสุ่มตรวจสอบด้วย เนื่องจากผู้ประกอบการที่
ติดต่อกับศุลกากรเป็นประจ ามักคุ้นเคยกับวิธีการ
จัดเก็บประวัติหรือตัวประวัติเอง การสุ่มตรวจสอบจึง
ช่วยให้พบความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่มีความส าคัญหรือ 
อาจน าไปสู่การเข้าใจรูปแบบความเสี่ยงใหม่ ๆ ได้ 
๔. การวัดระดับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Compliance Measurement) 
การวัดระดับการปฏิบัติตามกฎหมายใช้เมื่อมีการสุ่ม
ตรวจทางสถิติ เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการที่
ผู้ประกอบการ ผู้ขนส่ง หรือสินค้าน าเข้า เป็นต้น ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ และพิธีการศุลกากร โดยควรใช้ควบคู่
กับการประเมินความเสี่ยง การจัดเก็บประวัติ และ
วิธีการระบุเป้าหมายอ่ืน ๆ อันจะน าไปสู่การบริหาร
จัดการทรัพยากรของศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายใน
เบื้องต้นเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญในการยกระดับ
วิธีการประเมินความเสี่ยงด้วย 
๔.๑ ประเด็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ศุลกากรควรใช้
การบริหารความเสี่ยงมาก าหนดล าดับความส าคัญที่จะ
ใช้ทรัพยากรลงไป เช่น ผู้ค้าส าคัญจ านวน 10% อาจมี
มูลค่าการน าเข้าส่งออกมากถึง 80% ของการน าเข้า/
ส่งออกรวม ดังนั้นหากให้ความส าคัญกับ 5-10% ของ
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ ก็เท่ากับกลุ่มที่มีผลกระทบสูงสุด
ได้รับการตรวจสอบแล้ว ประเด็นที่ควรตรวจสอบได้แก่ 
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๑) ประเด็นทางเอกสาร เช่น ผู้ประกอบการจัดจ าแนก
ประเภทพิกัดอัตราฯ ราคาศุลกากร และถิ่นก าเนิด
สินค้า ๒) ประเด็นทางพิธีการ เช่น การน าเข้า/ส่งออก 
การผ่านแดน การจัดเก็บในคลังสินค้า เขตประกอบการ
เสรี การแปรรูป ๓) ประเด็นทางภาษี เช่น ช าระภาษี
ถูกต้องภายในก าหนดเวลา วางหลักประกันเหมาะสม 
๔) ประเด็นการขนส่ง เช่น รายงานปริมาณสินค้าหรือ
ค า อ ธิ บ า ยสิ นค้ า  ผู้ ข นส่ ง ปฏิ บั ติ ต า มกฎหมาย  
๕) ประเด็นจ าเพาะ เช่น สุขอนามัย ความมั่นคง 
ทรัพย์สินทางปัญญา ความตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น 
๔.๒ ขั้นตอนการวัด แหล่งข้อมูลอาจมาจากภายใน
หรือภายนอก และอาจเก็บด้วยระบบอัตโนมัติที่
ศุลกากรใช้ในการประเมินความเสี่ยงสามารถใช้ใน 
การทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะวิธีการที่มี
หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และ 
การคาดการณ์ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การวัดอัตรา 
การปฏิบัติตามกฎหมายอาจไม่จ าเป็นต้องใช้ระบบ
อัตโนมัติ เสมอไป ทั้ งนี้  ศุลกากรควรตั้ งเป้าอัตรา 
การปฏิบัติตามกฎหมายที่สามารถยอมรับได้ เช่น  
ร้อยละ ๙๕ ของธุรกรรมหรือผู้ประกอบการที่ตรวจสอบ 
๔.๓ การใช้ผลการวัดการปฏิบัติตามกฎหมายใน
โครงการตรวจสอบควบคุม ส าหรับผู้ประกอบการที่มี
อัตราการปฏิบัติ ตามกฎหมายสู ง  ศุลกากรอาจ 
ตรวจสินค้าน้อยลง และตรวจสินค้ามากขึ้นส าหรับ

ผู้ประกอบการที่มีอัตราการปฏิบัติตามกฎหมายต่ า  
นอกจากนี้  ข้อมูลที่ ได้ จะช่วย พัฒนาหลัก เกณฑ์ 
การคัดกรองในการระบุเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินความเสี่ยงในภาพรวม 

๕. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปด้วย 
ความรวดเร็ว และช่วยศุลกากรในการสร้างฐานข้อมูล
ระดับประเทศเกี่ยวกับธุรกรรมและการเคลื่อนย้าย
ทั้งหมดเพ่ือใช้ในการคัดกรองในระบบอัตโนมัติต่อไป 

6. บทสรุป 
การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยให้ศุลกากรเปลี่ยนจาก
การควบคุมตรวจสอบแบบดั้งเดิมมาเป็นการตรวจสอบ
โดยอาศัยการประเมินความเสี่ยง อันจะช่วยให้ศุลกากร
สามารถบริหารจัดการปริมาณการค้าโลกที่เพ่ิมขึ้นด้วย
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ทั้งนี้ ศุลกากรต้องตรวจ
อัตราการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สร้างกรอบกฎหมายที่เหมาะสม ในบทความต่อไป  
จะขอกล่าวถึงมาตรการการตรวจสอบทางศุลกากรตาม
อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) 

 
อ้างอิง 
WCO. Kyoto Convention: General Annex Guidelines Chapter 6 Customs Control. December 
 2010. 5-18. 
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วิธีการควบคมุ

ทางศลุกากรตาม 

อนสุญัญาเกียวโต (ฉบบัปรบัปรงุ) 

อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) General Annex 
Guidelines Chapter 6 ยังได้กล่าวถึงวิธีการควบคุม
ต ร ว จสอบขั้ น พ้ื น ฐ านที่ มี ห ล าย วิ ธี  แ ล ะ ใ ช้ กั บ
ผู้ประกอบการทุกขนาดและทุกประเภท ตั้งแต่ผู้น าเข้า/
ส่งออกบางครั้งคราวจนถึงบรรษัทข้ามชาติ รวมทั้ง
ผู้โดยสารด้วย ในบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการควบคุม
การเคลื่อนย้ายสินค้า (Movement Control) เริ่มขึ้น
ก่อน/ขณะน าเข้า/จนถึงการตรวจปล่อยส าเร็จ ส าหรับ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการตรวจสอบผู้โดยสารจะขอ
กล่าวถึงในรายละเอียดในบทความต่อไป 

๑. การตรวจสอบทางเอกสาร 
๑.๑ เอกสารที่จัดส่งก่อนยื่นใบขนสินค้า ในกรณีส่วน
ใหญ่ ศุลกากรมักได้รับใบรายการสินค้าที่ขนส่งโดย 
การขนส่ ง เชิ งพาณิชย์ ที่ เ ข้ า มา ใน เขตศุ ล กากร  
แม้เอกสารดังกล่าวจะไม่ใช่ใบขนสินค้าเนื่องจากไม่ได้
ระบุพิธีการศุลกากรที่สินค้าจะต้องผ่าน แต่ศุลกากรอาจ
ใช้ประโยชน์จากเอกสารดังกล่าวได้ในฐานะจุดเริ่มต้น
ข อ ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ บั ญ ชี เ พ่ื อ ใ ห้ แ น่ ใ จ ว่ า  
ผู้น าเข้าที่ได้รับมอบหมายได้น าสินค้าที่รายงานใน
เอกสารดังกล่าวไประบุในใบขนสินค้าด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลที่
ได้จากใบรายการสินค้ามักเพียงพอต่อการปล่อยสินค้า
ชั่วคราว โดยศุลกากรอาจอนุญาตให้ผู้น าเข้าเคลื่อนย้าย

สินค้าจากจุดที่สินค้ามาถึงไปยังสถานที่ อ่ืนได้ เพ่ือ 
รอการปล่อยสินค้าในขั้นตอนสุดท้ายภายหลังจาก 
ได้ส่งออกเอกสารครบถ้วน ได้รับอนุมัติ และได้ช าระ
ภาษีครบถ้วนแล้ว 
๑.๒ การตรวจสอบใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ 
การตรวจสอบใบขนสินค้าเป็นวิธีการยืนยันว่า ได้มี 
การจัดส่งข้อมูลที่ก าหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
และข้อมูลดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้ในเบื้องต้น เช่น 
ข้อมูลผู้น าเข้า ค าอธิบาย จ านวน การประเมินราคา 
การจัดจ าแนกประเภท ผู้จัดหาสินค้า ถิ่นก าเนิด และ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นต้น  
 ในส่วนของเอกสารประกอบนั้น อาจรวมถึง
บัญชีราคาสินค้า ใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า หนังสือ
รั บรองถิ่ นก า เนิ ดสิ นค้ าแบบ พิ เศษ ใบ อนุญาต 
ใบอนุญาตจ าเพาะ และเอกสารการขนส่ง 
 นอกจากนี้ เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
โดยตรงอาจมีข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในการบริหาร
จัดการความเสี่ ย ง  เช่น  รายการของที่ บรรจุ ใน 
ตู้คอนเทนเนอร์ ค าสั่งซื้อ สัญญา เงื่อนไขการช าระเงิน 
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความกระจ่างชัดในการตรวจสอบ
เอกสาร 
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๒. การตรวจสอบทางกายภาพ 
ในกรณีที่การตรวจสอบทางเอกสารบ่งชี้ถึงความจ าเป็น
ในการตรวจสอบทางกายภาพ ระดับการตรวจสอบ
ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและการกระท าผิดที่ต้องสงสัย
โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ๑) การตรวจสอบโดย
ภาพรวม (summary examination) เช่น การพิจารณา
เครื่องหมายหรือหมายเลขจากภายนอกตู้คอนเทนเนอร์
และบรรจุภัณฑ์ว่าถูกต้องหรือไม่ ตราผนึกอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์หรือไม่ รวมทั้งยืนยันรายละเอียดอ่ืน ๆ จาก 
ใบขนสินค้า โดยไม่เปิดตู้คอนเทนเนอร์หรือบรรจุภัณฑ์
เท่าที่จะท าได้ และ ๒) การตรวจสอบโดยละเอียด 
(detailed examination) อาจกระท า ในบา งกรณี   
ด้วยการเปิดตู้คอนเทนเนอร์หรือบรรจุภัณฑ์และ
ตรวจสอบสินค้า เพ่ือยืนยันความถูกต้องของใบขน
สินค้า เช่น ราคา ถิ่นก าเนิด ประเภท และอัตราภาษี 
 ทั้งนี้ ระดับและลักษณะการตรวจสอบควรอยู่
บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับสินค้า 
พิธีการศุลกากรที่สินค้าจะผ่าน บทบัญญัติ
ในความตกลงระหว่างประเทศ และ
ลักษณะจ าเพาะของสินค้า เช่น สินค้า 
เน่าเสียง่าย สัตว์มีชีวิต อัญมณี โบราณวัตถุ 
งานศิลปะ เป็นต้น รวมทั้งความจ าเป็น
เร่งด่วน สถานที่ และทรัพยากรที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ 

Non-Intrusive Inspection (NII) 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับ
คว ามมั่ น ค งปลอดภั ย ใ นกา รขนส่ ง
กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ในหลายประเทศ 
NII ได้ รั บการยอมรั บ ในฐานะวิ ธี ที่ มี

                                                           
๑ รายละเอียดเพ่ิมเติม SAFE Framework Pillar 1 Standard 3 และ Standard 8 

ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ 
สามารถกระท าได้ด้วยความรวดเร็วโดยไม่ต้องเปิด 
ตู้คอนเทนเนอร์หรือบรรจุภัณฑ์ ช่วยอ านวยความ
สะดวกส าหรั บการค้ าที่ ถู กกฎหมายรวมทั้ งลด 
ความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ การใช้
เทคนิคดังกล่าวควรอยู่บนพ้ืนฐานของการประเมิน
ความเสี่ยงและการคัดกรอง รวมทั้งการตรวจสอบ 
แบบสุ่ม๑   
 เทคนิค NII มีหลายรูปแบบ โดยเทคนิคหลัก
ได้แก่การใช้รังสี เอ็กซ์และรังสีแกมม่า ซึ่งสามารถ
ตรวจหายาเสพติด อาวุธ วัตถุระเบิด บุหรี่ เงินตรา และ
สารกัมมันตรังสี นอกจากนี้ ยังมีการใช้สุนัขดมกลิ่น 
และเครื่ องมือตรวจจับแบบพกพาได้  (portable 
handheld reader) อีกด้วย 
 ใ น ปั จ จุ บั น  มี ก า ร ใ ช้  millimeter wave 
scanner ที่ท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นเครื่องแสกนผู้โดยสาร

Credit: borderlex.eu 
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ทั้งตัวและน ามาสร้างรูปสามมิติเพ่ือน ามาวิเคราะห์
เพ่ิมเติม โดยแสดงทั้งวัตถุที่เป็นโลหะและวัตถุอ่ืน ๆ  
แต่ยังคงมีข้อถกเถียงในหลายประเทศในประเด็นเรื่อง
การลุกล้ าความเป็นส่วนตัว 

๓. การระบุตัวสินค้า 
การอนุญาตให้สินค้าที่ต้องผ่านพิธีการศุลกากรสามารถ
เคลื่อนย้ายภายในเขตศุลกากรโดยไม่ต้องช าระภาษี 
จ าเป็นต้องมีมาตรการจ าเพาะในการระบุตัวสินค้า เช่น 
การปิดตราผนึก ประทับตรา ฉลุ ท าตราสัญลักษณ์ 
อธิบายลักษณะสินค้า อ้างอิงถึงตัวอย่าง แบบแปลน 
โครงร่าง หรือภาพถ่าย เป็นต้น 

๔. ของติดตัวผู้โดยสาร 
โดยปกติ การตรวจสอบผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศเป็นหน้าที่ของต ารวจตรวจคนเข้าเมือง อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากข้อมูลผู้โดยสารที่น าสินค้าติดตัวเข้ามา
จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
ศุลกากร จึงควรขอข้อมูลผู้โดยสารและผู้ขนส่ง เช่น 
ข้อมูลอัตลักษณ์ รายละเอียดการเดินทาง เพ่ือน ามา
พิจารณาขอบเขตและมาตรการควบคุมสัมภาระหรือ
สินค้า  
 ส าหรับผู้ โดยสารทางอากาศหรือทางเรือ  
การควบคุมสัมภาระควรใช้วิธีการแบ่ งออกเป็น 

สองช่องทาง หรือช่องสีเขียว/สีแดง เพ่ือให้การระบาย
ผู้ โดยสารคล่องตัวโดยไม่บั่นทอนประสิทธิภาพใน 
การควบคุม ทั้งนี้ การตรวจสอบผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน
ช่องสีเขียวควรกระท าโดยอาศัยการคัดกรองด้วย
เทคนิคการประเมินความเสี่ยง และการตรวจค้น
ผู้ โ ด ย ส า รค ว ร ก ร ะท า ใ นก ร ณี พิ เ ศ ษ ที่ พ บ ว่ า มี 
ความเสี่ยงสูง หรือมีเหตุต้องสงสัยตามสมควรว่าได้มี
การกระท าผิดเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ตรวจค้นควรเป็น
เพศเดี ยวกับผู้ โ ดยสาร  และการตรวจสอบทาง
การแพทย์ควรกระท าโดยแพทย์ที่มีคุณสมบัติเท่านั้น 
รายละเอียดการตรวจสอบผู้ โดยสารบัญญัติไว้ใน
อนุสัญญาเกียวโตฯ Specific Annex J Chapter 1 ดัง
จะกล่าวในบทความต่อไป 

การควบคุมตรวจสอบทางศุลกากรมีหลากหลายวิธี
ตั้ งแต่การตรวจสอบทางเอกสาร  ทางกายภา พ 
จนกระทั่ งถึ งการอนุญาตให้ผู้ ประกอบการหรื อ
ผู้โดยสารประเมินตัวเองได้ตามแต่สถานการณ์และ
ความเหมาะสม ทั้งนี้ การตรวจสอบควรได้มาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับของทั้งศุลกากรและผู้ที่ถูกตรวจสอบด้วย 
ในบทความต่อไปจะขอน า เสน อมาตรการและ
ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสาร 

 
อ้างอิง  
WCO. Kyoto Convention: General Annex Guidelines Chapter 6 Customs Control. December 
 2010. 19-24. 
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มาตรฐานและขอ้แนะน าในการตรวจผูโ้ดยสารตาม 

อนสุญัญาเกียวโตฯ (ฉบบัปรบัปรงุ) 

มาตรฐานและข้อแนะน าในการตรวจผู้โดยสารบัญญัติ
ไว้ในอนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับปรับปรุง) Specific 
Annex J Chapter 1 ว่ า ด้ ว ย ผู้ โ ด ยส า ร  ร ว มทั้ ง
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องใน General Annex ด้วย โดยมี
ผลบังคับใช้ต่อผู้ โดยสารทุกคนไม่ว่ าจะมีสัญชาติ 
ใดก็ตาม 

หลักการเบื้องต้น 
ศุลกากรควรใช้ระบบสองช่องทาง (dual-channel 
system) ในการควบคุมผู้โดยสารและการปล่อยสินค้า
ที่ผู้ โดยสารน าติดตัวมา รวมทั้งยานพาหนะที่ ใช้ใน 
การขนส่งส่วนตัวด้วย และไม่ว่าผู้โดยสารจะเดินทางมา
ด้วยวิธีใดก็ตาม ทั้งนี้ ศุลกากร หน่วยงานอ่ืน ๆ และ
ผู้ประกอบการ ควรใช้ประโยชน์จากข้อมูลผู้โดยสาร
ล่วงหน้าที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการควบคุมผู้โดยสารและสัมภาระ 
 นอกจากนี้  ผู้ โดยสารควรได้รับอนุญาตให้
สามารถส าแดงสัมภาระด้วยปากเปล่าได้ อย่างไรก็ตาม 

ศุลกากรอาจก าหนดให้ส่งใบขนสินค้าเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับสัมภาระที่
น าเข้า/ส่งออกที่มีลักษณะทางการค้า หรือเกินกว่า
ปริมาณที่ ได้ รั บยกเว้ นภาษีตามกฎหมาย ทั้ งนี้   
การตรวจค้นผู้โดยสารสามารถกระท าได้เฉพาะกรณี
พิเศษและมีเหตุต้องสงสัยอันควรว่ามีการลักลอบหรือ 
มีการกระท าผิดอื่น ๆ 

การน าเข้า 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไวน์ สุรา และน้ าหอม ที่สามารถน าเข้า
โดยไม่เสียภาษี ควรมีปริมาณไม่เกิน 
• บุหรี่ ๒๐๐ มวน หรือ ซิการ์ ๕๐ มวน หรือ ยาสูบ 

๒๕๐ กรมั หรือ รวมกันน้ าหนักไม่เกิน ๒๕๐ กรัม 
• ไวน์ ๒ ลิตร หรือ สุรา ๑ ลิตร 
• น้ าหอมเจือจาง (toilet water) ๑/๔ ลิตร และ 

น้ าหอม ๕๐ กรัม 
 ทั้งนี้  การน าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่
ดังกล่าวอาจจ ากัดเฉพาะบุคคลที่มีอายุตามเกณฑ์ และ

Credit: milanexpotrip.blogspot 

Credit: AOT 



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ ประจ ำเดือนมีนำคม ๒๕๖๑  

 

ส ำนักงำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรสัเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH ๘ 

 
 

 

อาจลดปริมาณลงส าหรับผู้ที่ข้ามชายแดนบ่อยครั้งหรือ
ออกนอกประเทศไปน้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง 
 นอกเหนือจากสินค้าดังกล่าวข้างต้นที่สามารถ
น าเข้าโดยไม่เสียภาษีในปริมาณที่ก าหนดแล้ว ผู้โดยสาร
ควรได้รับอนุญาตให้น าเข้าสินค้าที่ไม่มีลักษณะทาง
การค้าที่มีมูลค่ารวมไม่เกิน ๗๕ Special Drawing 
Rights (SDRs)๑ อย่างไรก็ตาม อาจก าหนดลดมูลค่า
รวมส าหรับผู้โดยสารที่มีอายุต่ ากว่าเกณฑ์ ผู้โดยสารที่
ข้ามชายแดนบ่อยครั้งหรือออกนอกประเทศไปน้อยกว่า 
๒๔ ชั่วโมง 
 ส าหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ที่เดินทางกลับประเทศ ต้อง
ได้รับอนุญาตให้น าสินค้ากลับเข้ามา (re-import) โดย
ไม่ เสียภาษี ส าหรับสินค้าที่ ใช้ ในทางส่วนตัวและ
ยานพาหนะส่วนตัวที่น าออกไปจากประเทศและได้ 
ถูกปล่อยให้เคลื่อนย้ายได้เสรีในประเทศนั้นแล้ว 
 นอกจากนี้  ศุลกากรต้องไม่ก าหนดให้ยื่น
เอกสารหรือวางหลักประกันส าหรับการน าเข้าชั่วคราว

                                                           
๑ Special Drawing Rights เป็นสกุลเงนิสากลที่กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) สร้างขึ้นในปี ๒๕๑๒ โดยอาศัยค่าเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ยูโร หยวน เยน และปอนด์ เพ่ือ
เสริมกองทุนส ารองของประเทศสมาชกิและสามารถเปลี่ยนเป็นเงินตรา

สินค้าที่ ใช้ในทางส่วนตัวส าหรับผู้ที่ ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่  
ยกเว้น 
 - เกินปริมาณหรือมูลค่าที่ก าหนดในกฎหมาย 
 -  ศุ ลกากรประ เมินว่ า  มี ความ เสี่ ย งต่ อ 
การสูญเสียการจัดเก็บรายได้ 
 นอกจากเสื้อผ้า ของใช้ในห้องน้ า และสินค้า
อ่ืน ๆ ที่เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นของใช้ส่วนตัวแล้ว สินค้า
อ่ืน ๆ ที่จัดเป็นสินค้าที่ใช้ในทางส่วนตัวของผู้ที่ไม่ได ้
มีถิ่นที่อยู่  ได้แก่ เครื่องประดับส่วนตัว กล้องถ่าย
ภาพนิ่ ง/ภาพเคลื่อนไหว (รวมทั้งฟิล์ม เทป และ
อุปกรณ์เสริมตามสมควร) เครื่ องฉายฟิล์ม/สไลด์ 
(รวมทั้งอุปกรณ์เสริมและสไลด์/ฟิล์มปริมาณตาม
สมควร) กล้องส่องทางไกล เครื่องดนตรีที่พกพาได้ 
อุปกรณ์อัดเสียงที่พกพาได้ (รวมทั้งเครื่องอัดเทป  

สกุลอื่นได้ โดย ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ มีอัตราแลกเปลี่ยน 1 
SDR = 1.451730 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ๗๕ SPR จึงมีค่าประมาณ 
๓,๔๐๐ บาท  

Credit: Total Beauty 

Credit: Hangover Prices 
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เครื่องเล่นแผ่นซีดี และเครื่องอัดเสียงกับเทปและซีดี) 
เครื่องรับสัญญาณวิทยุพกพา โทรศัพท์ เคลื่อนที่   
ชุดโทรทัศน์พกพา เครื่องพิมพ์ดีดพกพา คอมพิวเตอร์
พกพาและอุปกรณ์เสริม เครื่องคิดเลขพกพา รถเข็นเด็ก 
เก้าอ้ีผู้พิการ และอุปกรณ์กีฬา 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องยื่นใบขนสินค้า
ส าหรับการน าเข้าชั่วคราวสินค้าที่ใช้ในทางส่วนตัวของ
ผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ ระยะเวลาส าหรับการน าเข้าชั่วคราว
ต้องก าหนดอ้างอิงถึงระยะเวลาการพ านักในประเทศ 
โดยไม่เกินระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

การเดินทางออกจากประเทศ 
โดยหลักแล้ว พิธีการศุลกากรส าหรับผู้โดยสารขาออก
ควรมีความซับซ้อนน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในกรณีที่ 
ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ร้องขอ ศุลกากรต้องใช้มาตรการระบุตัว
สินค้ าบางประเภทเ พ่ืออ านวยความสะดวก ใน 
การน ากลับเข้ามาโดยไม่เสียภาษี และในเฉพาะกรณี

พิ เศษเท่านั้นที่ศุลกากรจะก าหนดให้ยื่น เอกสาร 
ส่งออกชั่วคราวส าหรับสินค้าที่ใช้ในการส่วนตัวและ
ยานพาหนะส่วนบุคคล 

การผ่านแดน 
ผู้โดยสารผ่านแดนที่ไม่ได้ออกนอกบริเวณผ่านแดนไม่
ต้องผ่านจุดตรวจศุลกากร อย่างไรก็ตาม ศุลกากรยังคง
มีอ านาจในการก ากับดูแลบริเวณผ่านแดน และใช้
มาตรการที่จ าเป็นเมื่อมีเหตุสงสัยว่าได้มีการกระท าผิด
ทางศุลกากร 

 ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับมาตรฐาน
และข้อแนะน าทั้ งหมด สามารถดูได้ที่ อ้า งอิงท้าย
บทความนี้ ในบทความต่อไปจะขอน าเสนอกรณีศึกษา
ของออสเตรเลียและอินเดียในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการควบคุมตรวจสอบ
ผู้โดยสารโดยอ้างอิงจากอนุสัญญาเกียวโตฯ  

 
 
อ้างอิง 

WCO. Kyoto Convention: General Annex Guidelines, Chapter 6 Customs Control. December  2010. 
 http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/wto-atf/dev/rkc-guidelines-ch-6.pdf. 
IMF. Special Drawing Right (SDR). 
 http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR. 
 Accessed 20 March 2018. 
IMF. SDR Valuation. https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx. Accessed 20 March 2018. 

 



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ ประจ ำเดือนมีนำคม ๒๕๖๑  

 

ส ำนักงำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรสัเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH ๑๐ 

 
 

 

แนวทางและเทคนิคของออสเตรเลีย 

ในการตรวจสอบผ ูโ้ดยสารและสมัภาระ 

เนื่องจากเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นเกาะแยกจาก
ส่วนอ่ืน ๆ ของโลก ออสเตรเลียประสบกับข้อท้าทายที่
มีลักษณะเฉพาะในการปกป้องประเทศจากสินค้า 
ผิดกฎหมาย สินค้าอันตราย และบุคคลที่เข้าเมือง 
ผิดกฎหมาย ด้วยเหตุนี้จึงมีการกระจายก าลังเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงกิจการภายใน (Department of Home 
Affairs) ตามท่าอากาศยานนานาชาติทั้งหมด เพ่ือ
ตรวจสอบควบคุมผู้โดยสาร โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มี
ผู้โดยสารเดินทางเข้าออกประเทศเป็นจ านวนมาก 

เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ ท่ า อ า ก า ศ ย า น น า น า ช า ติ ไ ม่ ไ ด้ 
ตรวจผู้โดยสารหรือสัมภาระแบบสุ่ม แต่ใช้การประเมิน
ความเสี่ ยงผู้ โดยสารตามที่ ได้รับการฝึกอบรมมา  
เพ่ือระบุตัวผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงส าหรับศุลกากร 
ความมั่นคงทางชีวภาพ สุขอนามัย กฎหมายครอบครัว 
และความมั่นคงของประเทศ โดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ 

เ ช่ น  ข้ อ มู ล ข่ า ว ก ร อ ง  ก า ร ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย  
การตรวจสอบจากประวัติ จากหลากหลายแหล่งข้อมูล
และการปฏิบัติการ หรือรวมกัน 

เพ่ือพัฒนาขั้นตอนการตรวจผู้โดยสาร การตรวจสอบ
บางประการจะกระท าก่อนอากาศยานจะออกจาก
ประเทศออสเตรเลีย โดยสารการบินจัดส่งข้อมูล
ผู้โดยสารล่วงหน้าให้แก่กระทรวงฯ เพ่ือน ามาวิเคราะห์
หาปัจจัยความเสี่ยง นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังสามารถ
เข้าถึ งและประเมินข้อมูลในระบบการจองของ 
สายการบินเพ่ือระบุตัวผู้ โดยสารที่อาจเป็นภัยต่อ 
ความมั่นคงทางชายแดนได้ด้วย 

นอกจากการตรวจสอบรายละเอียดของผู้โดยสารแล้ว 
กระทรวงฯ ยังใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือให้การประเมิน
ความเสี่ยงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การใช้เครื่องเอ็กซเรย์ 
แสกนสัมภาระผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงออสเตรเลีย 

Credit: EZBanner 
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ทางอากาศ การ ใช้ เ ครื อข่ ายกล้ องว งจรปิ ด ใน 
การตรวจหาพฤติกรรมที่ต้องสงสัยที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติ ทุ กแห่ ง  และการ ใช้ สุ นั ขดมกลิ่ น ใน 
การตรวจหายาเสพติดและวัตถุระเบิดที่ท่าอากาศยาน 

ในกรณีที่ต้องสงสัย เจ้าหน้าที่มีอ านาจตามกฎหมายใน
การตรวจสอบสัมภาระและสอบถามผู้โดยสารตาม 
Customs Act 1901 โดยขอบเขตของค าถาม เช่น 
- ลักษณะและสิ่งที่บรรจุในสัมภาระ 
- ผู้โดยสารทราบหรือไม่ว่าในสัมภาระมีสิ่งใดอยู่ 
- ใครเป็นผู้บรรจุสัมภาระ 
- ผู้โดยสารเดินทางมาจากที่ใด 
- ผู้โดยสารเริ่มต้นการเดินทางจากที่ใด 
- สินค้าในกระเป๋ามาจากท่ีใด 
- ราคาสินค้า 
- ได้สินค้ามาอย่างไร 

หากผู้โดยสารปฏิเสธไม่ตอบค าถาม เจ้าหน้าที่อาจ
ด าเนินการตรวจสอบสินค้าทางกายภาพตามอ านาจ
กฎหมาย Customs Act 1901 Section 186 เช่น 
- เปิดหีบห่อที่บรรจุหรืออาจบรรจุสินค้า 

- ใช้เครื่องมือตรวจสอบสินค้า เช่น 
เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องแสกนไอออน 
- ทดสอบหรือวิเคราะห์สินค้า 
- วัดหรือนับสินค้า 
- หากสินค้าเป็นเอกสาร เจ้าหน้าที่
อาจอ่านโดยตรงหรือใช้เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- ใช้สุนัขช่วยในการตรวจสอบ 

การตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จะใช้ เ วลาไม่ เกิน  ๑๔ วัน  กรณี

อุปกรณ์ไม่มีเนื้อหาใด ๆ ที่เข้าข่ายถูกยึดตามกฎหมายที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ศุ ล ก า ก ร  แต่ ห าก เ ข้ า ข่ า ย ถู ก ยึ ด  
การตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องอาจใช้เวลานาน
กว่า ๑๔ วัน ในการนี้ เจ้าหน้าที่จะค านึงถึงเส้นทาง 
การเดินทางของผู้โดยสาร ผลกระทบต่อการใช้ชีวิต 
แ ล ะค ว า ม จ า เ ป็ น ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ บุ ค ค ล ใ ก ล้ ชิ ด  
ในการจัดล าดับความส าคัญในการตรวจสอบ ทั้งนี้  
ความร่วมมือจากผู้โดยสารจะช่วยให้การตรวจสอบ 
เสร็จสิ้นเร็วขึ้น 

หลังจากการตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่อาจท าส าเนา
เอกสารในกรณีท่ีสงสัยว่า เอกสารดังกล่าวอาจมีข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าต้องห้าม การกระท าผิดกฎหมาย
ศุลกากร หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย “เอกสาร” 
รวมถึงข้อมูลที่จัดเก็บในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด 
คอมพิวเตอร์พกพา เครื่องมือบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ส่วน
บุคคล และคอมพิวเตอร์  ทั้ งนี้  ไม่มีข้อก าหนดให้
ผู้โดยสารที่ถือเอกสารต้องปรากฏตัวขณะท าส าเนา
เอกสาร 

Credit: Daily Express 
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หากผู้ โ ดยสารมี ข้ อ กั ง ว ล เ กี่ ย ว กั บ ค า ถ า มหรื อ 
การตรวจสอบ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
หรือสอบถามผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที ่

จะเห็นได้ว่า แนวปฏิบัติของออสเตรเลียเป็นไปตาม
อนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับปรับปรุง) Chapter 6 ว่าด้วย
การควบคุมทางศุลกากร ในการใช้เทคนิคการประเมิน

ความเสี่ยงในการควบคุมผู้โดยสารแทนการตรวจสอบ
แบบสุ่มหรือตรวจสอบทุกสัมภาระ นอกจากนี้ ยังมี 
การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการตรวจสอบ
ผู้โดยสาร เช่น อุปกรณ์เอ็กซเรย์ เพ่ือให้การตรวจสอบมี
ประสิ ทธิ ภ าพและช่ วยอ านวยความสะดวก ใน 
การเดินทางของผู้โดยสารอีกทางหนึ่งด้วย 
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กรณีศึกษาการจดัเก็บภาษี

ผ ูโ้ดยสารประเภทต่าง ๆ  

ของอินเดีย 

 อินเดียใช้ระบบคัดกรองผู้โดยสารสองช่องทาง คือ ช่องสีเขียวส าหรับ
ผู้โดยสารที่ไม่มีของที่ต้องเสียภาษี และช่องสีแดงส าหรับผู้โดยสารที่มีของต้อง

เสียภาษี โดยผู้โดยสารที่ผ่านช่องสีเขียวต้องกรอกและยื่นแบบฟอร์มที่
ส านักงานศุลกากรที่ประตูทางออกก่อนออกจากท่าอากาศยาน ทั้งนี้  
อินเดียมีนโยบายจัดเก็บภาษีผู้โดยสารโดยแบ่งออกตามเกณฑ์ถิ่นที่อยู่ 
(resident) สัญชาติ การประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ และวิธีการ

เดินทาง ดังนี้ 

ผู้มีถิ่นท่ีอยู ่
 ผู้มีถิ่นที่อยู่ (resident) หมายถึง บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางที่ออกตาม Passports Act 1967 และมีถิ่น
ที่อยู่ประจ าในอินเดีย 
 ๑. ส ำหรับผู้โดยสำรที่ไม่ได้มำจำก 
     ๑.๑ เนปำล ภูฏำน เมียนมำร์ หรือ จีน 
     ๑.๒ ปำกีสถำนทำงบก 
 สามารถน าของเข้ามาโดยได้รับยกเว้นภาษี ดังนี้ 

สัมภำระท่ีได้รับยกเว้นภำษี ผู้โดยสำรที่มีอำยุตั้งแต่ ๑๐ ปี ผู้โดยสำรที่อำยุน้อยกว่ำ ๑๐ ปี 
ของใช้ส่วนตัวใช้แล้วที่ต้องใช้ในกำร
ด ำรงชีวิตประจ ำวัน (ยกเว้นเครื่องประดับ) 

ไม่เสียภาษี* ไม่เสียภาษ*ี 

ของอ่ืน ๆ ท่ีผู้โดยสำรน ำติดตัวมำหรือที่
บรรจุไว้ในสัมภำระ 
(ก) หำกพ ำนักที่ต่ำงประเทศมำกกว่ำ ๓ วัน 
(ข) หำกพ ำนักที่ต่ำงประเทศไม่เกิน ๓ วัน 

 
 

ไม่เกิน ๔๕,๐๐๐ รูปี 
ไม่เกิน ๑๗,๕๐๐ รูปี 

 
 

ไม่เกิน ๑๗,๕๐๐ รูปี 
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ รูปี 

* กรณีเดินทำงกลับจำกพ ำนักที่ต่ำงประเทศเกิน ๓ วัน 
  

Credit: wikipedia 
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๒. ส ำหรับผู้โดยสำรที่มำจำก 

     ๒.๑ เนปำล ภูฏำน เมียนมำร์ หรือจีน ด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทำงบก 
     ๒.๒ ปำกีสถำนทำงบก 

สัมภำระท่ีได้รับยกเว้นภำษี กรณี
พ ำนักที่ต่ำงประเทศเกิน ๓ วัน 

ผู้โดยสำรที่มีอำยุตั้งแต่ ๑๐ ปี ผู้โดยสำรที่อำยุน้อยกว่ำ ๑๐ ปี 

ของใช้ส่วนตัวใช้แล้ว (ยกเว้น
เครื่องประดับ) ที่ต้องใช้ในกำร
ด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

ไม่เสียภาษี ไม่เสียภาษี 

สินค้ำอื่นๆ ที่ผู้โดยสำรน ำติดตัว
มำหรือที่บรรจุไว้ในสัมภำระ 

ไม่เกิน ๖,๐๐๐ รูปี ไม่เกิน ๑,๕๐๐ รูปี 

 
ชำวอินเดียท่ีกลับสู่อินเดียภำยหลังจำกกำรท ำงำนที่ต่ำงประเทศ 
 นอกเหนือจากข้อยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ชาวอินเดียที่ท างานที่ต่างประเทศและกลับเข้ามาใน
อินเดีย ยังสามารถได้รับข้อยกเว้นเพิ่มเติมส าหรับสัมภาระที่น าเข้ามา ดังนี้ 

ประเภทผู้โดยสาร สินค้าท่ีได้รับยกเว้นภาษี 
(ก) ผู้โดยสำรชำวอินเดียท่ีกลับเข้ำประเทศ
หลังจำกพ ำนักที่ต่ำงประเทศอย่ำงน้อย ๓ เดือน 

(๑) ของใช้ในครัวเรือนที่ใช้แล้วรวมกันไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ รูปี 
(๒) ของที่ใช้ในการประกอบอาชีพไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ รูป ี

(ข) ผู้โดยสำรชำวอินเดียท่ีกลับเข้ำประเทศ
หลังจำกพ ำนักที่ต่ำงประเทศอย่ำงน้อย ๖ เดือน 

(๑) ของใช้ในครัวเรือนที่ใช้แล้วรวมกันไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ รูปี 
(๒) ของที่ใช้ในการประกอบอาชีพไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ รูป ี

(ค) ผู้โดยสำรชำวอินเดียที่กลับเข้ำประเทศ
หลังจำกพ ำนักที่ต่ำงประเทศอย่ำงน้อย ๓๖๕ 
วัน ในช่วง ๒ ปีท่ีผ่ำนมำ เม่ือภำรกิจสิ้นสุดลง
และไม่ได้ใช้ข้อยกเว้นในช่วง ๓ ปีท่ีผ่ำนมำ 

(๑) ของใช้ในครัวเรือนที่ใช้แล้วและของใช้ส่วนตัว (ที่อยู่ใน
ความครอบครองและใช้ในต่างประเทศโดยผู้โดยสารหรือ
ครอบครัวไม่น้อยกว่า ๖ เดือน) และไม่ได้เป็นสินค้าใน 
Baggage Rules 1998 Annex I, Annexure II และ 
Annexure III๑ รวมกันไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ รูป ี

 
 
 
                                                           
๑ รายละเอียดตามอ้างอิงท้ายบทความ 
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นักท่องเที่ยว 
 นักท่องเที่ยว คือ ผู้โดยสารที่ 
 ๑. ปกติไม่ได้มีถ่ินที่อยู่ประจ าที่อินเดีย 
 ๒. เข้ามาพักในอินเดียไม่เกิน ๖ เดือน ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน อย่างถูกกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ท่ี
ไม่ใช่การอพยพ เช่น ท่องเที่ยว พักผ่อน กีฬา สุขภาพ เหตุผลทางครอบครัว ศึกษา แสวงบุญ หรือธุรกิจ 
 นักท่องเที่ยวสามารถน าของเข้ามาโดยได้รับยกเว้นภาษีตามสัญชาติและวิธีการเดินทาง ดังนี้ 

ประเภทนักท่องเที่ยว ของที่ได้รับยกเว้นภำษี 
(ก) นักท่องเที่ยวชำวอินเดียที่เข้ำมำในอินเดียโดย
วิธีกำรอื่นนอกจำกทำงบก 

(๑) ของใช้ส่วนตัวที่ใช้แล้วและของที่ระลึก ในกรณีท่ี 
     - เป็นของใช้ส่วนของนักท่องเที่ยว 
     - เป็นสินค้านอกเหนือจากสินค้าที่บริโภคระหว่าง
พ านักในอินเดีย และได้ถูกส่งออกกลับไปพร้อมกับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังต่างประเทศ 
(๒) ของที่ได้รับอนุญาตตามกฎข้อที่ ๓ หรือ ๔ 

(ข) นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ นอกจำกชำว
ปำกีสถำน ที่เข้ำมำในอินเดียทำงอำกำศ 

(๑) ของใช้ส่วนตัวที่ใช้แล้ว 
(๒) ของอย่างอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน Annexure I 
ไม่เกิน ๘,๐๐๐ รูปี ส าหรับการใช้ส่วนตัวของ
นักท่องเที่ยว หรือของขวัญและของที่ระลึก หากเป็น
ของที่น าติดตัวเข้ามาหรือบรรจุไว้ในสัมภาระมาพร้อม
กับผู้โดยสาร 

(ค) นักท่องเที่ยว 
     - ชำวปำกีสถำนที่มำจำกปำกีสถำนด้วยวิธีกำร
อ่ืนนอกจำกทำงบก 
     - ชำวปำกีสถำนและชำวต่ำงชำติที่เข้ำมำทำง
บกตำม Annexure IV 
     - ชำวอินเดียที่เข้ำมำทำงบกตำม Annexure IV  

(๑) ของใช้ส่วนตัวที่ใช้แล้ว 
(๒) ของอย่างอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน Annexure I 
ไม่เกิน ๖,๐๐๐ รูปี ส าหรับการใช้ส่วนตัวของ
นักท่องเที่ยว หรือของขวัญและของที่ระลึก หากเป็น
ของที่น าติดตัวเข้ามาหรือบรรจุไว้ในสัมภาระมาพร้อม
กับผู้โดยสาร 
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 ในส่วนของผู้โดยสารขาออกนั้น โดยหลักต้องผ่านการควบคุมทางศุลกากรเช่นกัน แต่ผู้โดยสารที่มีสัมภาระ
ตามสมควรสามารถผ่านพิธีการด้วยตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่มีของมีค่าสูง เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องถ่าย
วีดิโอ และเครื่องประดับ สามารถขอใบอนุญาตส่งออก (export certificate) เพ่ือการอ านวยความสะดวกในการ
น ากลับเข้ามาอีกครั้งโดยไม่ต้องเสียภาษี และจะไม่น าไปรวมค านวณกับมูลค่าของที่ได้รับยกเว้นภาษีตามที่กล่าวไว้
ข้างต้น 

 จะเห็นได้ว่า นโยบายของอินเดียในการจัดเก็บภาษีจากสัมภาระผู้โดยสารเป็นไปตามมาตรฐานและ
ข้อแนะน าของอนุสัญญาเกียวโตฯ Specific Annex J Chapter 1 ในเบื้องต้น แต่มีรายละเอียดมากกว่าในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับประเทศต้นทาง วิธีการเดินทาง และอายุของผู้โดยสาร รวมทั้งก าหนดมูลค่าสูงสุดของของใช้ส่วนตัวที่
ไม่มีลักษณะทางการค้าไว้สูงกว่าที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาฯ อินเดียจึงอาจเป็นกรณีศึกษาที่ดีกรณีหนึ่งที่ค านึงถึง
ลักษณะและความต้องการเฉพาะของประเทศในการออกนโยบายจัดเก็บภาษีผู้โดยสาร 

 
 
อ้ำงอิง  
Indian Central Board of Excise and Customs. Customs Guide for Travellers. 
 http://www.cbec.gov.in/Cbec_Revamp_new/resources//htdocs-cbec/guide_for_travellers/trvler-
 guide_ason05feb2015.pdf. Accessed 22 March 2018. 
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คณะกรรมาธิการยุโรปฯ เสนอขยายระยะเวลาการใช้มาตรการเปลี่ยนผ่าน 
ในการบังคับใช้ Union Customs Code 

 เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอให้ศุลกากรและผู้ประกอบการยังคงสามารถใช้
ระบบที่มีอยู่แล้วในการผ่านพิธีการศุลกากรบางพิธีการได้จนถึงปี ๒๕๖๘ อย่างช้าที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากในขณะที่
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบใหม่หรือที่มีการปรับปรุงพัฒนาบางระบบที่จะน ามาใช้ในการด าเนินการตาม Union 
Customs Code (UCC) จะพร้อมใช้งานในปี ๒๕๖๓ แต่ระบบบางระบบจะไม่สามารถน ามาใช้งานได้อย่างเต็ม
รูปแบบจนกระทั่งถึงปี ๒๕๖๘ ด้วยเหตุนี้ ข้อเสนอนี้จะช่วยให้พิธีการศุลกากรส่วนน้อยที่ต้องอาศัยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการภายในปี ๒๕๖๓ แต่ยังไม่พร้อมใช้งาน จะยังคงสามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มี 
อยู่เดิมหรือใช้กระดาษได้จนกระท่ังระบบใหม่น ามาใช้ด าเนินงาน 

 ในการนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอให้มีการแก้ไข UCC Article 278 เพ่ือให้ขยายระยะเวลาการใช้
มาตรการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจนถึงปี ๒๕๖๘ อย่างช้าที่สุด 

 ในขณะนี้ ส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ก าลังจัดท ารายงานความคืบหน้าการบังคับใช้ 
Union Customs Code ส า ห รั บ ผู้ ที่ ส น ใ จ  ส าม า รถ อ่ าน ร ายล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว กั บ  UCC ไ ด้ ที่  
http://brussels.customs.go.th/data_files/1608031817231750587566.pdf 

อ้างอิง https://ec.europa.eu/taxation_customs/node/1062_en 

 

 



รายงานความเคล่ือนไหว  

 

ส ำนักงำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรสัเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH ๑๘ 

 
 

 

การลงทะเบียนผู้ประกอบการและหมายเลขประจ าตัว 
ส าหรับธุรกรรมศุลกากรในสหภาพยุโรป  

 ก่อนที่จะสามารถเริ่มท าธุรกรรมเกี่ยวกับศุลกากรในสหภาพยุโรป ผู้ประกอบการที่มีสถานที่ประกอบ
กิจการในสหภาพยุโรป ผู้ประกอบการนอกสหภาพยุโรป รวมทั้งผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ต้องมี
หมายเลข EORI (Economic Operators Registration and Identification number) ไม่ว่าผู้ประกอบการนั้นจะ
เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม 

 ผู้ประกอบการที่มีสถานที่ประกอบกิจการในสหภาพยุโรปสามารถขอหมายเลข EORI ได้จากศุลกากร
ประเทศสมาชิกที่ตนประกอบกิจการ  

 ผู้ประกอบการนอกสหภาพยุโรปต้องใช้ EORI เพ่ือ 
 ๑. ยื่นใบขนสินค้า Entry Summary Declaration และ Exit Summary Declaration  
 ๒. ยื่นค าร้องขอเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 
 ๓. ยื่นค าร้องขอใช้พิธีการที่ลดขั้นตอนหรือข้อก าหนดต่าง ๆ  

 ในการนี้ สหภาพยุโรปได้จัดท าหลักสูตร eLearning เกี่ยวกับ EORI ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview/eori-elearning-course_en 

อ้างอิง https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/general-
overview/economic-operators-registration-identification-number-eori_en 
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WCO ติดต้ัง Global Travel Assessment System (GTAS) ท่ีมัลดีฟส์ 

 เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ องค์การศุลกากรโลก (WCO) รายงานว่า ได้ประสบความส าเร็จใน 
การติ ดตั้ ง  Global Travel Assessment System (GTAS) ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ  Velana ภายใต ้
การสนับสนุนจากศุลกากรสหรัฐอเมริกา (US Customs and Border Protection) และโครงการด้านความมั่นคง
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขององค์การศุลกากรโลกที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ศุลกากรมัลดีฟส์ในการควบคุมตรวจสอบผู้โดยสาร 

 GTAS เป็นระบบที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้รับข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า  (advanced passenger 
information: API) และ ร ะบบบั น ทึ ก ชื่ อ ผู้ โ ด ยส า ร  (passenger name record: PNR) แบบ  real-time  
เพ่ือประเมินความเสี่ยงก่อนผู้โดยสารเดินทางมาถึง โดยความร่วมมือกับสายการบินและองค์การการบินพลเรือน
และเป็นไปตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งองค์การสหประชาชาติ 

  ในการนี้ ได้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ท าหน้าที่ระบุเป้าหมายและเจ้าหน้าที่ฝ่าย เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้สามารถใช้งานและบ ารุงรักษาระบบ GTAS ได้ในระยะยาว 

อ้างอิง 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2 0 1 8 / march/global-travel-assessment-system-
implementation-in-maldives.aspx 
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ท่ีประชุม WCO Enforcement Committee อภิปรายเรื่องการเสริมสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยให้แก่การค้าและการเดินทาง 

 ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ศุลกากรกว่า ๑๕๐ ราย ได้เข้าร่วมการประชุม WCO 
Enforcement Committee (EC) ครั้งที่ ๓๗ ภายใต้หัวข้อ “การบังคับใช้กฎหมายของศุลกากรในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยให้แก่การค้าและการเดินทาง” (Customs enforcement: securing trade and travel) 

 หัวข้อดังกล่าวสะท้อนถึงความส าคัญที่เพ่ิมขึ้นของบทบาทของประชาคมศุลกากรนานาชาติในการรับมือ
กับข้อท้าทายด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนโดยปกป้องรักษาผลประโยชน์ของการค้าและผู้โดยสารที่ถูกกฎหมาย 
รวมทั้งสอดคล้องกับหัวข้อการท างานของ WCO ส าหรับปี ๒๕๖๑ คือ “สภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยส าหรับ
การประกอบธุรกิจเพ่ือเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า” (A secure business environment for economic development)  

 ในการนี้ มีตัวแทนจากองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการอภิปรายด้วย เช่น ส านักงานเลขาธิการ
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ส านักงานสหภาพยุโรปเพ่ือ
ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย (Europol) ส านักงานลาดตระเวนชายแดนและชายฝั่งยุโรป (Frontex)  
ศาลอาญาระหว่างประเทศ องค์การต ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (Interpol) คณะกรรมการปราบปรามการก่อ
การร้ายแห่งสหประชาชาติ (UNCTC) โครงการสิ่ งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ส านักงานป้องกัน 
ยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) 

 วาระการประชุมแบ่งออกเป็น ๘ วาระ ได้แก่ ๑) ยาเสพติดและสารตั้งต้น ๒) สิ่งแวดล้อม ๓) ข่าวกรอง
และการบริหารจัดการความเสี่ยง ๔) ทรัพย์สินทางปัญญา ๕) สุขอนามัยและความปลอดภัย ๖) การจัดเก็บภาษี  
๗) ความมั่นคง และ ๘) การลักลอบค้าสมบัติทางวัฒนธรรม  

 หัวข้อที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ “ท่าอากาศยานในศตวรรษที่ ๒๑” ที่ผู้เชี่ยวชาญจากศุลกากรนิวซีแลนด์ 
แคนาดา สหรัฐอเมริกา และจากสายการบิน KLM ได้อภิปรายเกี่ยวกับการใช้ API/PR ในการประเมินความเสี่ยง
ผู้โดยสารและสินค้า ประโยชน์ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ข้อมูลชีวภาพ (biometrics) และเทคโนโลยีรู้จ าใบหน้า 
(facial regonition) นอกจากนี้ ยังได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนของศุลกากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบของขั้นตอน กลไกความร่วมมือ การเก็บรวมรวมหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ กรอบทางกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับท่ีชัดเจน และการใช้ข้อมูลข่าวกรอง 

อ้างอิง 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/march/constructive-discussions-at-the-
wco-enforcement-committee-on-how-to-secure-trade-and-travel.aspx 
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การประชุม Enforcement Committee ครั้งท่ี ๓๗ 
 ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย ผอ. สสป. และคณะฯ ได้เดินทางมาเข้าร่วม
ประชุม Enforcement Committee ครั้งที่ ๓๗ ณ องค์การศุลกากรโลก (WCO) กรุงบรัสเซลส์ ในโอกาสนี้  
นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนายเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) 
ได้เข้าร่วมกับคณะผู้แทนกรมฯ อภิปรายหารือกับผู้แทนศุลกากรสมาชิกองค์การศุลกากรโลกด้วย 
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อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมเป็นคณะผู้ติดตามเอกอัครราชทูต  

ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อเข้าเฝ้าแกรนด์ ดยุกอองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก 

นายนิติ  วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) ได้ เข้าร่วมเป็นคณะผู้ติดตามเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงบรัสเซลส์ เพ่ือเข้าเฝ้าแกรนด์ ดยุกอองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กในการถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็น
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็มประจ าราชรัฐลักเซมเบิร์ก  รวมทั้งหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับ 

ฝ่ายลักเซมเบิร์ก ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 



Credit: Customs Today 
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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 

Email: thai-customs@skynet.be 

http://brussels.customs.go.th 

Credit: fotostrana.ru 


	ปก.pdf (p.1)
	บทบรรณาธิการ.pdf (p.2)
	สารบัญ.pdf (p.3)
	๑. การประเมินความเสี่ยงภายในศุลกากร final.pdf (p.4-6)
	๒. มาตรการตรวจสอบตามอนุสัญญาเกียวโต final.pdf (p.7-9)
	๓. มาตรฐานและข้อแนะนำในการตรวจผู้โดยสารบัญญัติไว้ในอนุสัญญาเกียวโต final.pdf (p.10-12)
	๔. ออสเตรเลีย final.pdf (p.13-15)
	๕. อินเดีย final.pdf (p.16-19)
	ข่าว ๑.pdf (p.20)
	ข่าว ๒.pdf (p.21)
	ข่าว ๓.pdf (p.22)
	ข่าว ๔.pdf (p.23)
	ข่าว ๕.pdf (p.24-26)
	ข่าว ๖.pdf (p.27)
	ปกหลัง.pdf (p.28)

