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➢ การบินทั่วไป (general aviation) คืออะไร? 
➢ เพราะเหตุใดองค์กรอาชญากรรมจงึเลือกใช้ 

การบินทั่วไปในการกระทำความผิด 
➢ อนุสัญญาชิคาโกและกฎหมายของ EU  

ในการควบคุมการบินทั่วไป 
➢ แนวปฏบิัติของเบลเยียม เนเธอร์แลนด์  

และสหราชอาณาจักรในการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงของการบินทั่วไป 
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  

“การบินทั่วไป (general aviation)” เป็นคำที่ก่อให้เกิดความสับสนอย่างมากสำหรับ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งมักนึกถึง “การบินธรรมดาทั่วไป (aviation in general)” 
เช่น การโดยสารเที่ยวบินของสายการบินพาณิชย์ทั่วไป (commercial flights) เมื่อท่าน 
เดินทางไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การบินในลักษณะดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความหมายของ  
“การบินทั่วไป” ซึ่งมีความหมายที่ครอบคลุมการบินพลเรือนทุกประเภทที่ไม่ใช่การบินเพื่อ  
การพาณิชย์และการทำงานทางอากาศ 
 ในปัจจุบัน การบินทั่วไป กำลังได้รับความสนใจจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศุลกากรและตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากมีการตรวจพบว่า  
การบินทั่วไปมีช่องโหว่หลายประการที่เอ้ือต่อการกระทำความผิดกฎหมายศุลกากร กฎหมาย
การเข้าเมือง และกฎหมายของหน่วยงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกฎหมายการบิน รวมทั้งเป็น
ช่องทางที่เอ้ือต่อการกระทำความผิดขององค์กรอาชญากรรมข้ามแดน อาทิ การค้ายาเสพติด 
การค้ามนุษย์ และการก่อการร้าย เป็นต้น ตามที่ผู้แทนของสำนักงานฯ ได้มีโอกาสอภิปราย
หารือกับผู้แทนศุลกากรและตำรวจจากประเทศต่าง ๆ เมื่อคราวการประชุม Annual Meeting 
on General Aviation คร้ังที่ 3 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ กรุงวัลเลตตา ประเทศมอลตา 
 ในทางกฎหมายระหว่างประเทศนั้น อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(Convention on International Civil Aviation) หรืออนุสัญญาชิคาโก ขององค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้กำหนดหลักการในการควบคุมตรวจสอบการบินทั่วไป  
โดยภาคีมีอำนาจในการออกกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดกว่า ดังเช่นที่สหภาพยุโรป (EU) ได้ออก
กฎหมายให้ประเทศสมาชิกกำหนดท่าอากาศยานทีเ่ที่ยวบินของการบินทัว่ไปสามารถบินขึ้นหรือ
ลงจอดได้ รวมทั้งกำหนดให้ กัปตันยื่น general declaration ซึ่งประกอบด้วยแผนการบิน 
(flight plan) และข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้โดยสาร ก่อนทำการบิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำมาใช้ใน 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ท่านผู้อ่านจะได้ทราบว่า การบินทั่วไปคืออะไร มีความเสี่ยงต่อ
การถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดอย่างไร ประชาคมโลกมีมาตรการอย่างไร  
ในการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าว และสหภาพยุโรปมีการดำเนินการไปถึงขั้นใดแล้ว 
 

                         นิติ วิทยาเต็ม 
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GENERAL AVIATION: “การบินทัว่ไป”  

ท่ีไม่ใช่การบินธรรมดาทัว่ไป 

เมื่อพูดถึง “การบินทั่วไป (general aviation)” ผู้คน
ส่วนใหญ่มักนึกถึง “การบินธรรมดาทั่วไป (aviation in 
general)” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การโดยสารด้วยเที่ยวบิน
ของสายการบินต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยว ซึ่งแท้จริงแล้ว 
ไม่ใช ่ “การบินทั ่วไป” นอกจากนี ้ สำหรับผู ้ท ี ่ร ู ้จัก 
การบินทั่วไปอยู่บ้าง อาจนึกถึงการบินด้วยอากาศยาน 
ส่วนบุคคลขนาดเล็กที่ลงจอดในพื้นที่ขนาดไม่ใหญ่นัก 
ในแถบชานเมืองหรือพ้ืนที่ริมชายขอบของท่าอากาศยาน 
อย่างไรก็ตาม การบินในลักษณะดังกล่าวเป็นเพียง 

 
1 ประเทศไทยไดม้อบสัตยาบันสารเมือ่วนัที่่ 4 เมษายน 2490 และอนุสญัญาฯ มี
ผลใชบังคับสําหรับประเทศไทยตั้งแต่วนัที ่4 พฤษภาคม 2490 เป็นตน้มา 

ส่วนหนึ่งของการบินทั่วไปเท่านั้น เพราะในความเป็นจริง 
การบินทั่วไปมีความหมายที่กว้างและครอบคลุมการบิน
หลายประเภท 

อน ุส ัญญาว ่าด ้วยการบ ินพลเร ือนระหว ่างประเทศ 
(Convention on International Civil Aviation) ห รื อ
อนุสัญญาชิคาโก ขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO)1 ภาคผนวกที ่ 6 (Annex 6) ได้กำหนด

Credit: Flying Magazine 
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นิยามของ “การปฏิบัติการของการบินทั ่วไป (general 
aviation operation)” ดังนี้ 

“การปฏิบัติการของอากาศยานนอกเหนือจากการขนส่ง
ทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์และการทำงานทางอากาศ”2 

จากคำนิยามดังกล่าว จะเห็นได้ว่า นิยามของการบินทั่วไป
ค่อนข้างกว้าง โดยครอบคลุมการบินพลเรือนทุกประเภทที่
ไม่มลีักษณะดังต่อไปนี้ 

1. การขนส ่งทางอากาศเพ ื ่อการพาณิชย์  
(commercial air transport) คือ การปฏิบัติการของ
อากาศยานที่เก่ียวข้องกับการขนส่งคนโดยสาร สินค้า หรือ
ไปรษณียภัณฑ์ โดยได้รับค่าตอบแทน3 ไม่ว่าจะมีลักษณะ
ประจำหรือไม่มีลักษณะประจำก็ตาม 

   1.1 การขนส่งทางอากาศที่มีลักษณะประจำ 
(scheduled flights) โดยทั่วไป คือ เที่ยวบินพาณิชย์ของ
สายการบินต่าง ๆ  

 
2 เป็นคำนยิามในขอ้กำหนดของสำนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
ฉบับที่ 13 ว่าด้วยการบินทั่วไป ขอ้ 3 ซ่ึงตรงกับคำนยิามตน้ฉบับใน Annex 6 
Part II Chapter 1.1 ว่า “An aircraft operation other than a 
commercial air transport operation or an aerial work operation.”  
3 Annex 6 Part I Chapter 1 

   1.2 การขนส่งทางอากาศที่ไม่มีลักษณะประจำ 
 (non-scheduled flights) เช่น การเช่าเหมาลำ (charter 
flights) การว่าจ้างให้ทำการขนส่งเป็นครั้งคราว (air taxi) 
เป็นต้น4 
 2. การทำงานทางอากาศ (aerial work) คือ 
การปฏิบัติการของอากาศยานเพื ่อการบริการอย่างใด 
อย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น การเกษตร การก่อสร้าง  
การถ่ายภาพ การสำรวจ การสังเกตการณ์ การลาดตระเวน 
การบินทดสอบ การโฆษณาโดยใช้อากาศยาน หรือการลาก
เครื่องร่อนหรือลากป้ายโฆษณา เป็นต้น5 

การขนส่งด ้วยอากาศยานที ่ผ ู ้ข ับ เคลื ่อนเป็นเจ ้าของ 
(owner-operated aviation) ห ร ื อ อ า ก า ศ ย า น ข อ ง
ผู ้ประกอบการที ่ใช้ในการติดต่อทางธุรกิจ (corporate 
aviation) เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการบินทั่วไปที่ เป็น 
ที ่ร ู ้จ ัก โดยในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
การเดินอากาศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา
อากาศยานที่ใช้ในการบินทั่วไปให้สามารถทำการบินได้ใน
ทุกสภาพอากาศ สามารถนำมาใช ้งานได้หลากหลาย
วัตถุประสงค์ และมีความรวดเร็วในการขนส่งมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อากาศยานน้ำหนักเบา (light aircraft) 
ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง ในฐานะทางเลือกแทน 
การโดยสารด้วยเที่ยวบินพาณิชย์ทั ่วไปที ่ประสบปัญหา

4 ในบางประเทศ เช่น สหราชอาณาจกัร จัดให้ air taxi เป็นการบินทั่วไป
ประเภทหนึ่งด้วย (ดูบทความที ่4) 
5 Annex 6 Part II Chapter 1.1 อย่างไรกต็าม อภธิานศัพท์ของ ICAO จดัให้
การทำงานทางอากาศ (aerial work) เป็นการบินทัว่ไปประเภทหนึ่งเพือ่
ประโยชน์ในการจัดเก็บสถิต ิ 

Credit: ClipDealer 
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ความล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน หรือการให้บริการที่ไม่เป็น
ที่ประทับใจ 

นอกจากนี ้ อากาศยานสำหรับการบินทั ่วไป ไม่ต้องใช้  
ท่าอากาศยานหรือโครงสร้างพื้นฐานที่มีขนาดใหญ่หรือมี
ความซับซ้อนเท่ากับอากาศยานสำหรับเที่ยวบินพาณิชย์
หรือสำหรับกิจการทหาร กล่าวคือ พื ้นที ่เพียงเล็กน้อย
เพียงพอกับการบินขึ้นหรือลงจอดของอากาศยานสำหรับ
การบินทั่วไป ด้วยเหตุนี ้ การบินทั่วไปจึงเอื ้ออำนวยต่อ 
การขนส่งบุคคลหรือสิ ่งของไปยังพื ้นที ่ห่างไกลที ่ไม่มี  
ท่าอากาศยาน ส่วนในกรณีที่ใช้พื้นที่สำหรับบินขึ้นหรือลง
จอดในท่าอากาศยาน อากาศยานเหล่านี้ใช้พื้นที่เพียง 1 ใน 
10 ของอากาศยานธรรมดาของสายการบินต่าง ๆ เท่านั้น 
และในทางปฏิบัติ อากาศยานสำหรับการบินทั่วไปมักใช้

เพียงพื้นที่ริมขอบของท่าอากาศยานที่ไม่ได้ถูกใช้งาน ดังนัน้ 
การบินทั ่วไปจึงมีส ่วนช่วยให้การใช ้ท่าอากาศยานมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

อย่างไรก็ตาม ลักษณะเด่นและข้อดีของการบินทั่วไป
ข้างต้น เปรียบเสมือนดาบสองคมที่ถูกนำไปใช้ในทางที่
ผิด โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง องค์กรอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศได้อาศัยช่องโหว่ที่เกิดจากความยืดหยุ ่นและ
ความรวดเร็วของการบินทั ่วไปในการค้ายาเสพติด 
การค ้าอาว ุธ การค ้ามน ุษย ์  การก ่อการร ้าย และ
อาชญากรรมข ้ามแดนอ ื ่น ๆ โดยเฉพาะอย ่างยิ่ ง  
เมื่อท่าอากาศยานหรือสถานที่ลงจอดไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่
ประจำเป็นการถาวรเพื่อควบคุมตรวจสอบ ดังจะกล่าว
รายละเอียดในบทความต่อไป 

 

 

อ้างอิง 

ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับท่ี 13 ว่าด้วยการบินทั่วไป 

Convention on International Civil Aviation.  

International Civil Aviation Organization. List of Contracting Parties to the Convention on International Civil 

Aviation. https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Chicago_EN.pdf. Accessed 19 

February 2020. 

International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations. What is General Aviation. 

https://www.iaopa.eu/what-is-general-aviation. Accessed 19 February 2020. 
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เพราะเหตใุดองคก์รอาชญากรรมจึงเลือกใช ้

การบินทัว่ไปในการกระท าความผิด 

เมื่อคราวการประชุม Annual Meeting on General 
Aviation ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562  
ณ กรุงวัลเลตตา ประเทศมอลตา ผู ้แทนสำนักงาน 
ที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมอภิปราย
หาร ือก ับผ ู ้แทนศุลกากร ตำรวจ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ จากประเทศต่าง ๆ และองค์การระหว่าง
ประเทศ ถ ึงความเส ี ่ยงท ี ่การบ ินท ั ่วไปถ ูกองค ์กร
อาชญากรรมนำไปใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิด 
เช่น ความผิดตามกฎหมายศุลกากร กฎหมายการตรวจ
คนเข้าเมือง กฎหมายการบิน และกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งได้
ข้อสรุปในส่วนสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. การตรวจสอบที ่มีอยู ่อย่างจำกัดหรือไม่เคร่งครัด  
ณ ท่าอากาศยานหรือสถานที่ใด ๆ ที่อากาศยานบินขึ้น
หรือลงจอด 

อากาศยานของการบินทั่วไปมักมีขนาดเล็ก จึงมีสถานที่  
บินขึ้นหรือลงจอดที ่หลากหลาย ตั ้งแต่ท่าอากาศยาน
ระหว่างประเทศขนาดใหญ่ ไปจนถึงสนามบินขนาดเล็ก 
(airfield) ลานลงจอด  (small strip) หร ื อแม ้ ก ระทั่ ง 
ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ (helipad) ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่
ต่าง ๆ รวมทั้งพื้นที่ที่ห่างไกลซึ่งมักไม่มีเจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายประจำอยู ่ เป็นการถาวร หรือไม่ม ีมาตรการ
ตรวจสอบผู้โดยสารและสัมภาระอย่างเป็นกิจจะลักษณะ
ดังเช่นในท่าอากาศยานระหว่างประเทศขนาดใหญ่ จึงเป็น
ช่องทางที่อำนวยความสะดวกต่อการกระทำความผิดของ
อาชญากร ทั้งนี้ แม้ในกรณีที่ผู ้ให้บริการการบินทั่วไปใช้
บริการท่าอากาศยานระหว่างประเทศ แต่การตรวจสอบมัก
ไม่เคร่งครัดเท่ากับเที่ยวบินพาณิชย์โดยทั่วไป 
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2. การคอร์รัปชั่น 
 นอกจากการตรวจสอบที่มีอยู่อย่างจำกัดหรือไม่
เคร ่ งคร ัดข ้ า งต ้น  ในบางกรณ ี  เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ภายใน 
ท่าอากาศยานมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดโดย
การอำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการต่าง ๆ หรือ 
เข้าไปในเขตหวงห้ามในท่าอากาศยานทั้งขาเข้าและขาออก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในท่าอากาศยานที่อยู่ใกล้แหล่งผลิต 
ยาเสพติดหรือท่าอากาศยานที่ใช้ในการผ่านแดน  

3. ความยืดหยุ่นและความรวดเร็วของการบินทั่วไป 
 เนื่องจากลักษณะของการบินทั่วไปที่เป็นการบิน
เป ็นคร ั ้งคราวโดยไม่ม ีตารางการบินที ่ตายตัวและมี  
ความรวดเร็วในการเดินทาง การกำกับดูแลการบินทั่วไปจึง
เป็นความท้าทายสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายรวมทัง้
ศุลกากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนเส้นทางการบิน
ขณะทำการบินโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน 
ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่จึงมีเวลาที่จำกัดในการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการ และสถานการณ์อาจมีความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้นหากต้องประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ด้วย 

4. การพัฒนาทางเทคโนโลยีของอากาศยานขนาดเล็ก
สำหรับการบินทั่วไป 
 ในปัจจุบัน อากาศยานขนาดเล็กมีหลากหลาย
รูปแบบ เช่น อากาศยานสำหรับนักธุรกิจ (business jet) 
อากาศยานเบา (light aircraft) อากาศยานเบาพิเศษ 
(ultra-light aircraft) อากาศยานอเนกประสงค์ (utility 
aircraft) เฮลิคอปเตอร์ อากาศยานไร้คนขับ (unmanned 
aircraft) เป็นต้น โดยอากาศยานเหล่านี้สามารถทำการบิน
ได้ในสภาพอากาศที่หลากหลาย นอกจากนี้ อากาศยาน
สำหรับนักธุรกิจได้ร ับการพัฒนาให้สามารถลงจอดใน 

ท่าอากาศยานขนาดเล็กหรือสนามบินขนาดเล็ก (airfield) 
จึงเอ้ืออำนวยต่อการกระทำความผิดของอาชญากร และใน
ปัจจุบัน อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน สามารถหาไว้ใน
ความครอบครองได้ง่ายและมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกนำไปใช้
ในทางที่ผิด  

5. ความแตกต่างในวิธ ีการป้องก ันและปราบปราม
อาชญากรรมที่เกี่ยวกับกับการบินทั่วไปในประเทศต่าง ๆ  
 บางประเทศได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและประสานงานสำหรับการบินทั่วไป
โดยเฉพาะ ในขณะที่บางประเทศมีทีมบุคลากรสำหรับ
จัดทำประวัติความเสี ่ยงของการบินทั ่วไป และสำหรับ
ประเทศที ่ไม่มีหน่วยงานหรือบุคลากรเป็นการเฉพาะ
สำหรับการบินทั ่วไป มักมอบหมายให้หน่วยงานกลาง 
ด้านยาเสพติดเป็นผู้รับผิดชอบ ในการนี้  
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6. ความพร้อมด้านข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล 
 ข้อมูลของการบินทั่วไปมาจากแผนการบิน (flight 
plan)1 รายชื่อผู้โดยสาร และใบขนสินค้า อย่างไรก็ตาม 
การแลกเปลี ่ยนข้อมูลของการบินทั ่วไป ยังคงไม่เป็น
กิจจะลักษณะดังเช่นเที่ยวบินพาณิชย์ โดยเฉพาะข้อมูลจาก
ประเทศต้นทาง นอกจากนี้ เจ้าของอากาศยานหรือกัปตัน
มักไม่ส่งแผนการบินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลที่
กรอกมีคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องบ่อยครั้ง และหลายคร้ัง
มีการเปลี่ยนแปลงแผนการบินโดยกระทันหัน 

 

จะเห็นได้ว่า การบินทั่วไปมีความเสี ่ยงต่อการกระทำ
ความผ ิ ดท ี ่ ร ้ า ยแรงหลายประการท ี ่ ต ้ อ งอาศัย 
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและ
ต่างประเทศ ในสถานการณ์ดังกล่าว ประชาคมโลกมี
กรอบทางกฎหมายระหว่างประเทศหรือแนวปฏิบ ัติ
อย่างไร เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด
โดยอาศัยการบินทั่วไป มีองค์กรระหว่างประเทศใดหรือ
ประเทศใดบ้างที่ได้เริ ่มดำเนินการยกระดับการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับการบินทั่วไปบ้างแล้ว และมี
การใช้มาตรการอย่างไรบ้าง ขอให้ติดตามในบทความ
ต่อไป 

 

 

 
1 เอกสารที่จัดพมิพ์ตามมาตรฐาน ICAO สำหรับนักบิน หรอื ตัวแทนทีจ่ะตอ้ง
บันทึกรายละเอียดของการบินตามรายการที่จัดพิมพ์ไวแ้ละรายละเอียดต่าง ๆ 
ในแผนการบิน เป็นข้อมูลทีน่กับินใช้ทำการบินตลอดเส้นทางจากสนามบินตน้
ทาง จนถึงสนามบินปลายทาง สนามบินทีผ่า่น และ สนามบินสำรอง นอกจากนี้
รายละเอยีดในแผนการบินยังมีประโยชน์ในการควบคุมจราจรทางอากาศและใน

การคน้หากู้ภยัเมือ่เครื่องบินประสบภัย โดยหน่วยคน้หากู้ภยัจะอาศยั
รายละเอยีดในแผนการบินเป็นข้อมูลในการค้นหา 
(https://www.aerothai.co.th/sites/default/files/files/document/peop
le_guide-flight_plan_form.pdf) 
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กรอบทางกฎหมายส าหรบัการบินทัว่ไปใน

อนสุญัญาชิคาโกและกฎหมายของ EU 

กรอบทางกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับ
การบินพลเรือน ซึ่งรวมถึงการบินทั่วไป 
ถูกบัญญัติไว้ในอนุสัญญาว่าด้วย 
การบ ินพลเร ือนระหว ่างประเทศ 
(Convention on International Civil 
Aviation) หร ืออน ุส ัญญาช ิคาโก ของ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)1 
โดยตัวอนุสัญญาฯ ได้วางหลักการกว้าง ๆ ในขณะที่
ภาคผนวกได้บัญญัติมาตรฐานและข้อเสนอแนะให้ภาคี
นำไปออกกฎหมายภายในประเทศเพื ่อบังคับใช้ต่อไป  
ในการนี้ มีบทบัญญัติสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมาย เช่น 
 1. การลงจอดและบินขึ้นของอากาศยาน มาตรา 10 
ของอนุสัญญาฯ กำหนดให้อากาศยานที ่บ ินเข้ามาใน 
อาณาเขตของรัฐภาคี ต้องลงจอดที่ท่าอากาศยานที่รัฐภาคี
นั้นกำหนดในกฎหมายให้เป็นท่าอากาศยานศุลกากรหรือ
ท ่ าอากาศยานสำหร ับการควบค ุมตรวจสอบตาม
วัตถุประสงค์อื่น ยกเว้นในกรณีที่อากาศยานได้รับอนุญาต
ให้บินผ่านอาณาเขตของรัฐภาคีได้โดยไม่ทำการลงจอด 
นอกจากนี ้ ในกรณีที ่บินออกจากอาณาเขตของรัฐภาคี 

 
1 ประเทศไทยไดม้อบสัตยาบันสารเมือ่วนัที่่ 4 เมษายน 2490 และอนุสญัญาฯ มี
ผลใชบังคับสําหรับประเทศไทยตั้งแต่วนัที ่4 พฤษภาคม 2490 เป็นตน้มา 
2 มาตรา 29 กำหนดเอกสารทีอ่ากาศยานทกุลำต้องนำติดตวั ได้แก่ ใบสำคัญการ
จดทะเบียนของอากาศยานนัน้ ใบสำคัญสมควรเดนิอากาศของอากาศยานนั้น 
ใบอนุญาตอันเหมาะสมแก่หน้าที่สำหรับผู้ประจำการในอากาศยานแต่ละคน 

อากาศยานนั้นต้องบินออกจากท่าอากาศยาน
ศุลกากรทีกำหนดไว้เช่นเดียวกัน 

 2. การตรวจค้นอากาศยาน มาตรา 16 
ของอนุสัญญาฯ กำหนดให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องของรัฐภาคี มีอำนาจในการตรวจค้น
อากาศยานของรัฐภาคีอื่นที่ทำการลงจอดหรือ

ออกเดินทาง รวมทั้งตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสาร
อ่ืน ๆ ที่อนุสัญญาฯ นี้กำหนด2 โดยไม่ทำให้เกิดความล่าช้า
เกินควร 
 3. การอำนวยความสะดวก ภาคผนวก 9 บทที่ 2 
ข้อที ่ 2.43 กำหนดให้ภาคียอมรับข้อมูลในแผนการบิน 
(flight plan) ในฐานะข้อมูลที ่เพียงพอสำหรับการแจ้ง 
การมาถึงล่วงหน้า หากได้รับข้อมูลดังกล่าวไม่ช้ากว่า  
2 ชั่วโมง ก่อนอากาศยานเดินทางมาถึง และอากาศยาน 
ทำการลงทอด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติที่ได้กำหนดไว้
ล่วงหน้า 

ทั้งนี้ มาตรา 1 ของอนุสัญญาฯ รับรองอำนาจอธิปไตยของ
ภาคีเหนือน่านฟ้าที่อยู ่เหนืออาณาเขตของตน กล่าวคือ 
มาตรฐานต่าง ๆ ในอนุสัญญาฯ และภาคผนวก เป็นเพียง
มาตรฐานข ั ้นต ่ำเท ่าน ั ้น โดยภาคีม ีอำนาจอธ ิบไตย 

สมุดปูมเดนิทางของอากาศยานนัน้ ใบอนญุาตสถานีวทิยุอากาศยาน ถ้ามีเครื่อง
วิทยุในอากาศยานนั้น บญัชีแสดงรายนามและตำบลที่ขึน้และปลายทางของคน
โดยสาร (ถ้าอากาศยานนั้นรับขนคนโดยสาร) บัญชีรายการ และบัญชแีสดง
รายละเอยีดของสนิค้า (ถ้าอากาศยานนั้นรบัขนสินค้า) 
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อย่างสมบูรณ์ในการออกกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดยิ่งกว่าสำหรับ
บังคับใช้กับน่านฟ้าของตน 

ด้วยเหตุนี ้ สหภาพยุโรป (EU) จึงออก Regulation (EU) 
No 923/2012 ซ ึ ่ ง เป ็นกฎระเบ ียบมาตรฐานสำหรับ 
การขนส่งทางอากาศในยุโรป (Standardized European 
Rules of the Air: SERA) ท ี ่ จ ั ด ท ำ โ ด ย  European 
Aviation Safety Agency (EASA) โดยอาศัยมาตรฐานของ 
ICAO เพื ่อให้กรอบทางกฎหมายทางการบินของยุโรป
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนั้น EU 
923/2012 SERA.4001 กำหนดให้นักบินหรือตัวแทนต้อง
ส ่งแผนการบิน (flight plan)3 ต่อศ ูนย ์ควบคุมจราจร 
ทางอากาศก ่อนออกเด ินทาง สำหร ับเท ี ่ยวบ ินของ 
การบินทั่วไปที่มีลักษณะดังนี้ 

 
3 คือ เอกสารที่นกับินหรอืตัวแทนต้องบันทกึรายละเอยีดของการบินตามรายการ
ที่จัดพิมพ์ไว ้เชน่ หมายเลขอากาศยาน ประเภทเทีย่วบิน ท่าอากาศยานต้นทาง 
ท่าอากาศยานปลายทาง ท่าอากาศยานที่ผา่น ระยะเวลาที่ใช้เดนิทาง ความเร็ว
ของอากาศยาน จำนวนผู้โดยสาร เป็นต้น โดยรายละเอยีดในแผนการบินมี

 1. เที่ยวบินใด ๆ หรือบางส่วนของเที่ยวบินนั้น ที่
ต้องใช้บริการการควบคุมจราจรทางอากาศ 
 2. เที่ยวบินที่ใช้อากาศยานที่มีอุปกรณ์เครื่องวัด
ประกอบการบิน (Instrument Flight Rule: IFR) ภายใน
น่านฟ้าที่มีการกำหนดขอบเขตหรือเส้นทางที่ชัดเจนและมี
การให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ (advisory airspace) 
 3. เที ่ยวบินที ่ม ีเส ้นทางข้ามพรมแดนระหว่าง
ประเทศ ยกเว้นประเทศสมาชิกจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 4. เท ี ่ยวบ ินท ี ่ม ีแผนการบ ินในช่วงกลางคืน  
ในกรณีที ่ออกจากบริเวณใกล้เคียงเขตบริเวณสนามบิน 
(aerodrome)  

นอกจากนี ้ เมื ่อปี 2559 EU ได้ออก Regulation (EU) 
2016/399 หรือ Schengen Borders Code เพื่อปรับปรุง
บทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนย้ายบุคคลผ่าน
พรมแดนให้ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง มาตรา 5 ที่
กำหนดให้การข้ามพรมแดนต้องกระทำ ณ จุดข้ามพรมแดน 

ประโยชน์ในการควบคุมจราจรทางอากาศและในการค้นหากู้ภัยเมือ่เครื่องบิน
ประสบภัย รวมทั้งมีประโยชนต์่อเจ้าหน้าทีบั่งคับใช้กฎหมายในการประเมิน
ความเสีย่งด้วย 
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ในระหว่างระยะเวลาทำการที่กำหนดไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ใช้บังคับกฎหมายอื่น ๆ สามารถ
ดำเนินการควบคุมตรวจสอบผู้โดยสาร อากาศยาน หรือ
เอกสารอ่ืน ๆ ได้4  

ในกรณีการเดินทางด้วยเที่ยวบินส่วนบุคคลจากหรือไปยัง   
ประเทศที่สาม ภาคผนวก 6 กำหนดให้ก ัปตันต้องส่ง 
general declaration (GenDec) ซึ่งประกอบด้วยแผนการบิน
ตามแบบฟอร์มของ ICAO และข้อม ูลอ ัตล ักษณ์ของ
ผู้โดยสารเป็นอย่างน้อย โดยยื่นก่อนทำการบินต่อเจ้าหน้าที่
ท ี ่พรมแดนของประเทศสมาชิกปลายทางหรือประเทศ

สมาชิกประเทศแรกที่อากาศยานเดินทางเข้ามา เพื่อให้
เจ ้าหน ้าท ี ่ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องสามารถดำเนินการตรวจสอบ
ผู้โดยสารในท่าอากาศยานได้ 

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวของ EU บัญญัติเพียงหลักการไว้ 
โดยประเทศสมาชิกมีอำนาจกำหนดรายละเอียดใน 
ทางปฏิบัติว่า เที ่ยวบินของการบินทั ่วไปสามารถใช้
บริการท่าอากาศยานที ่ใดได้บ้าง ต ้องยื ่น GenDec 
อย่างไร และต่อหน่วยงานใด ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา
ในบทความต่อไป 

 

อ้างอิง 
Convention on International Civil Aviation. 

Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012 of 26 September 2012 laying down the common rules of the 
air and operational provisions regarding services and procedures in air navigation and amending Implementing Regulation 
(EU) No 1035/2011 and Regulations (EC) No 1265/2007, (EC) No 1794/2006, (EC) No 730/2006, (EC) No 1033/2006 and 
(EU) No 255/2010. 

Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing 
the movement of persons across borders (Schengen Borders Code). 

 

 

 
4 มีข้อยกเวน้บางประการที่สามารถข้ามพรนแดน ณ จุดอื่นได้ เช่น ในกรณเีหตุ
ฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาดเห็นได้ เป็นต้น 
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เบลเยียมและเนเธอรแ์ลนด ์ 

บงัคบัใชก้ฎหมายการบินทัว่ไปของ EU ภายในประเทศอยา่งไร 

ตามที่ Regulation (EU) 2016/399 กำหนดให้การข้าม
พรมแดนต้องกระทำ ณ จุดข้ามพรมแดนที ่ประเทศ
สมาชิกในเขตเชงเก้นกำหนดไว้เท ่าน ั ้น 1 พร้อมทั้ง
กำหนดให ้ ก ัปต ั นต ้ อ งย ื ่ น  general declaration 
(GenDec) ต่อเจ้าหน้าที่ที่พรมแดน (border guard)2 
ก่อนทำการบินดังที่ได้อธิบายไว้แล้วนั้น ในบทความนี้ 
ขอยกตัวอย่างการนำบทบัญญัติดังกล่าวไปบังคับใช้ใน
เบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ ซึ ่งเป็นประเทศที ่มีระบบ
อิเล ็กทรอนิกส์สำหรับยื ่น GenDec แล้ว ในขณะที่ 
บางประเทศกำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาระบบดังกล่าวอยู่ 

เบลเยียม 
เบลเยียมได้ออกพระราชกฤษฎีกาลงวันที ่ 19 ธันวาคม 
ค.ศ. 2014 โดยมาตรา 33 กำหนดให้กัปตันที่บินมาจาก
หรือไปยังประเทศใด ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป
หรือประเทศสมาชิกเขตเชงเก้น ต้องทำการลงจอดหรือ 
บินขึ้น ณ ท่าอากาศยานศุลกากรเท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
หากจำเป็นต้องลงจอด ณ สถานที่อื่น กัปตันต้องแจ้งต่อ

 
1 มี 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยยีม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก 
เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี 
ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ 
โปรแลนด์ โปรตุเกส สโลวะเกยี สโลวีเนยี สเปน สวีเดน และ
สวิตเซอร์แลนด ์
2 Regulation (EU) 2016/399 มาตรา 2.14 กำหนดนิยามของ 
“เจ้าหน้าที่ที่พรมแดน (border guard) ว่า “เจ้าหนา้ที่รัฐที่ได้รับมอบ

ตำรวจหรือศุลกากรให้ทราบโดยพลัน พร้อมปฏิบัติตาม
คำสั่งใด ๆ ที่ได้รับ 

ในการนี ้ เบลเยียมได้กำหนดจุดข้ามพรมแดน 
ทางอากาศสำหรับการบินทั่วไป 6 จุด ทั้งเที่ยวบินขาเข้า
และขาออก ดังนี ้ 1) ท่าอากาศยานแห่งชาติบรัสเซลส์  
เม ือง Zaventem 2) ท ่าอากาศยาน  Brussels South  
เมือง Charleroi 3) ท่าอากาศยาน Deurne เมือง Antwerp  
4) ท่าอากาศยาน Kortrijk-Wevelgem เมือง Wevelgem 

อำนาจตามกฎหมายของประเทศสมาชกิให้ประจำอยู่ทีจุ่ดข้ามพรมแดน 
หรือ ตลอดแนวพรมแดน หรือ บริเวณใกล้เคียงกับพรมแดนนั้น เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมตรวจสอบพรมแดนตาม Regulation ฉบับนี้ และ
ตามกฎหมายของประเทศสมาชิก” ดว้ยเหตุนี้ ประเทศสมาชิกจึงมีอำนาจ
ในการกำหนดให้เจา้หนา้ที่ในหน่วยงานใดเป็นเจ้าหน้าที่ที่พรมแดนตาม
มาตรานี้ โดยอาจเป็นตำรวจ ศุลกากร หรือหน่วยงานอื่น ๆ  

Credit: Belgium Police 
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5) ท่าอากาศยาน Liège เมือง Bierset และ 6) ท่าอากาศยาน 
Oostende-Brugge เมือง Oostende 
 นอกจากนี ้ เบลเยียมได้มอบหมายให้ตำรวจ
ประจำท่าอากาศยานเบลเยียม (la police aéronautique 
belge) เป็น “เจ้าหน้าที ่ที ่พรมแดน” ตาม Regulation 
(EU) 2016/399 ที ่กัปตันต้องยื ่น general declaration 
(GenDec) โดยตำรวจฯ กำหนดให้ส่ง GenDec ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเที่ยวบินส่วนบุคคลทุกเที่ยวบินที่
เดินทางข้ามพรมแดนเขตเชงเก้น ในการนี้ กัปตันสามารถ
กรอกแบบฟอร์มสำเร็จรูปในเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติเบลเยียม โดยไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งาน3 

 

 
3 
https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/police/gendec/la
test?lng=en 

เนเธอร์แลนด์ 
เนเธอร์แลนด์มอบหมายให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (Royal 
Netherlands Marechaussee) เป็นเจ้าหน้าที่ที่พรมแดน 
โดยกำหนดให้กัปตันต้องส่ง GenDec ล่วงหน้าอย่างน้อย  
2 ชั่วโมง ก่อนทำการบินขึ้นหรือลงจอด 
 ในการนี้ ตำรวจฯ ได้ร่วมมือกับสมาพันธ์เจ้าของ
อากาศยานและก ัปต ัน สาขาเนเธอร ์แลนด ์  (AOPA 
Netherlands) ในฐานะผู้แทนของผู้ทำการบินทั่วไป และ
ราชสโมสรการบ ินแห ่ง เนเธอร ์แลนด ์  (Koninklijke 
Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart)  
ในฐานะองค์กรการบินเชิงกีฬาในเนเธอร์แลนด์ที่มีสมาชิก
กว้างขวาง ในการพัฒนาระบบสำหรับยื่น GenDec โดยให้ 
CloudAviation เป็นผู้สร้างระบบ Gendec.EU ขึ้น ซึ่งมี
ขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้ 
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 1. ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน  
 2. กรอกรายละเอียดของเที่ยวบิน ลูกเรือ และ
ผู้โดยสาร 
 3. บันทึกและส่ง GenDec 
 4. ระบบจะส่งสำเนาให้ทางอีเมล์ 
 Gendec.EU ช่วยลดภาระของกัปตันในการยื่น 
GenDec ด้วยการจัดส่ง GenDec ไปยังตำรวจฯโดยตรง 
และมีระบบจัดเก็บข้อมูลของอากาศยาน ลูกเรือ และ
ผ ู ้ โดยสาร เพ ื ่อนำกล ับมาใช ้ใหม ่ นอกจากน ี ้  เม ื ่อมี  
การเปลี ่ยนแปลงหรือยกเลิกแผนการบิน กัปตันไม่ต้อง
แก้ไขหรือถอน GenDec ที่ได้ยื่นไปแล้ว เพราะ GenDec  
ที่ยื่นไปได้ถูกเชื่อมโยงไว้กับแผนการบิน ด้วยเหตุนี้ เมื่อมี
การยื่นแผนการบินใหม่ GenDec จะถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ 

นอกจากนี ้ ผ ู ้ ใช ้งาน GenDec ยังสามารถยื่น 
General Aviation Report4 ไปยังศุลกากรสหราชอาณาจักร
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในสหราชอาณาจักรได้ด้วย5 
อย ่างไรก ็ตาม หากม ีการเปล ี ่ยนแปลงหร ือยกเลิก 
แผนการบิน กัปตันต้องยกเลิก GAR ที่ได้ยื่นไปแล้ว และ
เร่ิมต้นกระบวนการยื่นใหม่ 

การบร ิหารจ ัดการการบ ินท ั ่วไปในเบลเย ียมและ
เนเธอร์แลนด์ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ 
การนำเทคโนโลยีมาใช้ทั้งในการควบคุมตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางโดย
อาศัยการบินทั่วไป ทั้งนี้ ยังมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจของ 
สหราชอาณาจักรที่ไม่ใช่สมาชิกของทั้งสหภาพยุโรปและ
เขตเชงเก้น ดังจะกล่าวในบทความต่อไป 

 

อ้างอิง 
Belgium Federal Police. General Declaration. https://www.police.be/bordercontrol/en/general-declaration 
Gendec.EU. About GenDec. http://gendec.eu. Accessed 19 February 2020. 
 

 
4 เทียบเท่ากับ general declaration (ดูรายละเอียดในบทความต่อไป) 5 เนื่องจากสหราชอาณาจักรไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกเขตเชงเก้น และ

สมาชิกภาพในสหภาพยุโรปได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 
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สหราชอาณาจักรบรหิารจดัการความเสี่ยง 

ของการบินทัว่ไปอยา่งไร 

ในสหราชอาณาจักร ศุลกากรหรือกองกำลังทางพรมแดน 
(Border Force)1 เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ควบคุม
ตรวจสอบการบินทั่วไปร่วมกับตำรวจ (Police) โดยมี
การแบ่งแยกประเภทท่าอากาศยานออกเป็น 3 ประเภท 
แต่ละประเภทมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนว่า เที่ยวบินประเภท
ใดบ้างที ่สามารถบินขึ ้นและลงจอดได้ และต้องยื่น 
General Aviation Report (GAR) ต ่อหน ่วยงานใด 
อย่างไร และเมื่อใด ดังนี้ 

1. สถานที่ที่อากาศยานสามารถลงจอดหรือบินขึ้น 
สถานท ี ่ ท ี ่ อ ากาศยานสามารถลงจอดหร ื อบ ินขึ้ น  
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยการเลือกใช้บริการขึ้นอยู่กับ
สถานที่ต้นทาง สถานที่ปลายทาง และวัตถุประสงค์ของ
การบิน ดังนี้ 
 1.1 ท่าอากาศยานที ่จ ัดเป็นท่าอากาศยาน
ศ ุ ล ก า ก รแล ะ ส ร รพส าม ิ ต  (Customs & Excise)  
ท่าอากาศยานที่ Border Force จัดให้เป็นท่าตรวจคน
เข้าเมือง (Immigration) และท่าอากาศยานที่ตำรวจ 
จัดให้เป็นท่าตำรวจ (Police) 
      เที่ยวบินที่ใช้บริการท่าอากาศยานศุลกากร
และสรรพสามิต สามารถบินไปยังหรือบินมาจากสถานที่ใด

 
1 เป็นหน่วยงานที่สังกัด Home Office ซ่ึงเทียบเท่ากับ
กระทรวงมหาดไทย มหีน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและควบคุมตรวจสอบ 
ทางศุลกากรสำหรับสินค้าที่เคลื่อนยา้ยผ่านพรมแดน ส่วนหน้าที่ใน 
การจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นของ HM Revenue & Customs 

ก็ได้ ในการนี้ ท่าอากาศยานที่จัดเป็นท่าตรวจคนเข้าเมือง 
ถือว่า เป็นท่าอากาศยานศุลกากรและสรรพสามิตด้วย 
     ในกรณทีี่อากาศยานขนส่งผู้โดยสารที่ชำระเงนิ 
เช่น แอร์แท็กซี ่ (air taxi) และการให้บริการในลักษณะ
เช่นเดียวกัน ระหว่างบริเตนใหญ่ ไอร์แลนด์เหนือ และพื้นที่
ในเขต Common Travel Area2 ต้องใช ้ท ่าอากาศยาน
ตำรวจเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตำรวจที่มีอำนาจ
เป็นการเฉพาะ 
 1.2 ท่าอากาศยานที่ไม่จัดเป็นท่าอากาศยาน
ศุลกากรและสรรพสามิต แต่เปิดให้บริการตามใบอนุญาต 
(Certificate of Agreement) 
      Border Force เป็นผู้บริหารจัดการใบอนุญาต
ซึ ่งกำหนดว่า ผู ้ให้บริการท่าอากาศยานสามารถรองรับ
เที่ยวบินประเภทใดได้บ้าง เที่ยวบินดังกล่าวต้องมาจาก
หรือบินไปยังจุดหมายที่ใด และเที่ยวบินนั้นมีวัตถุประสงค์
ในการบ ินอย ่างไร รวมท ั ้ งกำหนดพ ิธ ีการศ ุลกากร 
บางประการ เช่น การนำเข้าอากาศยานเป็นการถาวร เป็นต้น 
 1.3 สถานที ่อ ื ่น ๆ เช่น สนามบินขนาดเล็ก 
(small airfield) พื้นที่สำหรับลงจอด (landing strip) 
ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ (helipad) 

2 สาธารณรัฐไอร์แลนด์ เจอร์ซีย์ เกิร์นซีย์ และเกาะแมน 
(https://www.gov.uk/government/publications/common-
travel-area-guidance) 
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     สำหรับเที่ยวบินที่ใช้บริการสถานที่ประเภทนี้ 
ต้องเป็นเที่ยวบินที่บินภายในบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์
เหนือ หรือไปยังหรือมาจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
เท่านั้น 

2. การยื่น GAR    
ผู้ให้บริการเที่ยวบินหรือกัปตัน อาจต้องยื่น GAR ตามแต่
เส้นทางการบินและประเภทของท่าอากาศยานที่ใช้บริการ 
ตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 

 ในการยื ่น GAR นี ้ ต้องกรอกแบบฟอร์ม GAR  
ที่กำหนดในรูปแบบของ Excel เท่านั ้น และแนบไปกับ
อีเมล์เพื่อส่งไปยัง National Co-ordination Unit (NCU)3 
นอกจากนี ้ อาจยื ่น GAR ผ่านหน้าเว ็บไซต์สำหรับรับ 
เรื่องร้องเรียนของ Home Office4 ทั้งนี้ หากเป็นเที่ยวบิน
ที ่ต ้องรายงานตาม Terrorism Act 2000 ต้องยื ่น GAR 
ทางอีเมล์ต่อตำรวจที่มีอำนาจหน้าที่เหนือท่าอากาศยาน 

 
3 National Co-ordination Unit (NCU) เป็นหน่วยงานที่ทำหนา้ที่
ประสานงาน ให้ขอ้มูล และสนับสนุนการปฏิบัติการในด้านขอ้มูลข่าว
กรองของ HM Revenue & Customs (HMRC) และหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายอื่น ๆ ทกุวัน ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง เช่น การสนับสนุนการ
ปฏิบัติการของเจ้าหนา้ที่ที่ประจำการในแนวหน้า การตรวจสอบข้อมูลข่าว

ขาออก/ขาเข้า ด้วย ส่วนในกรณีฉุกเฉิน เฉพาะกัปตัน  
ผู ้ให้บริการเที ่ยวบิน หรือเจ้าของอากาศยาน สามารถ 
ยื ่นหรือแจ้งการเปลี ่ยนแปลง GAR ต่อ Border Force  
ทางโทรศัพท์ได้ 

3. การใช้ข้อมูลใน GAR 
Home Office เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมข้อมูล GAR 
ตาม Data Protection Act 20185 โดยข้อมูลจะถูกไปใช้

กรองเมื่อได้รับการร้องของ การสืบหาและแพร่กระจายขอ้มูลข่าวกรอง 
และการประสานงานเฉพาะกิจ เป็นต้น  
4 เทียบเท่ากับกระทรวงมหาดไทย 
5 ออกตามความใน General Data Protection Regulation (GDPR) 
และ Police Directive อ่านเพิ่มเติมในจดหมายข่าว CPMU news  

ปลายทาง ขาออกจากสหราชอาณาจักร ขาเข้ามายังสหราชอาณาจักร 
นอกสหภาพยุโรป ยื่น GAR ต่อ Border Force ไม่ช้ากว่า 24 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง  ยื่น GAR ต่อ Border Force ไม่ช้ากว่า 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาถึง 
ในสหภาพยุโรป ไม่ต้องยื่น GAR  ยื่น GAR ต่อ Border Force ไม่ช้ากว่า 4 ชั่วโมง กอ่นเดินทางมาถึง 
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ - ยื่น GAR ต่อตำรวจ ไม่ช้ากว่า 12 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง  

หากไม่ได้ใช้บริการท่าอากาศยานตำรวจ 
- ไม่ต้องยื่น GAR หากใช้บริการท่าอากาศยานตำรวจ 

- ยื่น GAR ต่อตำรวจและ Border Force ไม่ช้ากว่า 12 ชั่วโมง  
ก่อนเดินทางมาถึง หากไม่ได้ใช้บริการสนามบินตำรวจ 
- ยื่น GAR ต่อ Border Force ไม่ช้ากวา่ 4 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง 
หากใช้บริการท่าอากาศยานตำรวจ 

ไอร์แลนด์เหนือ หรือ 
เกาะแมน 

- ยื่น GAR ต่อตำรวจ ไม่ช้ากว่า 12 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง  
หากไม่ได้ใช้บริการท่าอากาศยานตำรวจ 
- ไม่ต้องยื่น GAR หากใช้บริการท่าอากาศยานตำรวจ 

- ยื่น GAR ต่อตำรวจ ไม่ช้ากว่า 12 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาถึง  
หากไม่ได้ใช้บริการท่าอากาศยานตำรวจ 
- ไม่ต้องยื่น GAR หากใช้บริการท่าอากาศยานตำรวจ 

หมู่เกาะแชนเนล - ยื่น GAR ต่อตำรวจ และ Border Force ไม่ช้ากว่า 12 ชั่วโมง 
ก่อนออกเดินทาง หากไม่ได้ใช้บริการท่าอากาศยานตำรวจ 
- ไม่ต้องยื่น GAR ต่อตำรวจ หากใช้บริการท่าอากาศยานตำรวจ  
แต่ยังคงต้องยื่นต่อ Border Force ไม่ช้ากวา่ 12 ชัว่โมง กอ่นออก
เดินทาง 

- ยื่น GAR ต่อตำรวจและ Border Force ไม่ช้ากว่า 12 ชั่วโมง  
ก่อนเดินทางมาถึง หากไม่ได้ใช้บริการท่าอากาศยานตำรวจ 
- ไม่ต้องยื่น GAR ต่อตำรวจ หากใช้บริการท่าอากาศยานตำรวจ  
แต่ยังคงต้องยื่นต่อ Border Force ไม่ช้ากวา่ 12 ชัว่โมง กอ่นเดินทาง
มาถึง 
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ในภารกิจด้านความมั่นคงที่พรมแดนและถูกเก็บรักษาไว้
เป ็นความล ับ อย ่างไรก ็ตาม ข ้อม ูลอาจถ ูกเป ิดเผย 
ต่อหน่วยงานรัฐอื ่น ๆ ทั ้งในและต่างประเทศ สถาบัน
ทางการเงิน ผู้บังคับอากาศยาน ผู้ให้บริการท่าอากาศยาน 
เป็นต้น ในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของ Home 
Office  

กรณีศ ึกษาของสหราชอาณาจักนี ้ แสดงให้เห ็นถึง
ความสำคัญของการกำหนดท่าอากาศยานที่เที่ยวบินของ
การบินทั่วไปสามารถบินขึ้นหรือลงจอดได้เพื่อให้อยู่ใน
ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการกระทำความผิดโดยการทำ 
การบินในบริเวณที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ข้อบังคับ 
ให ้ย ื ่น GAR ล ่วงหน ้าเป ็นระยะเวลานาน ย ังช ่วย 
อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการ 
ความเส ี ่ ยงด ้วย และประการส ุดท ้ าย กรณ ีของ 
สหราชอาณาจักรแสดงให้เห ็นถ ึงความสำคัญของ 
การบริหารจัดการชายแดนร่วมกันระหว่างศุลกากร 
ตำรวจ และหน่วยงานประสานงานด้านข้อมูลข่าวกรอง 
เพื ่อให ้เก ิดการป้องกันและปราบปรามการกระทำ
ความผิดโดยอาศัยการบินทั่วไปเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
อ้างอิง 
UK Border Force. General Aviation Report (GAR) guidance – August 2019. August 2019. 
UK Crown. Common Travel Area Guidance. https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance. 

Accessed 19 February 2020. 

 

 
ฉบับเดือนเมษายน 2562 
(http://brussels.customs.go.th/data_files/093b3db2d6b88141c
127fcd50f620c21.pdf) 
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EU ประกาศเผยแพร่รายงานผลการสำรวจนโยบายด้านภาษีในประเทศสมาชิก 

 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ประกาศเผยแพร่ Tax policies in the European 

Union ฉบับปี ค.ศ. 2020 ซึ ่งเป็นรายงานผลการสำรวจประสิทธิภาพของระบบภาษีของประเทศสมาชิกใน 

ด้านการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับภาษี การสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืน การสร้างงาน และการลด

ความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งการปฏิรูประบบภาษีทั้งในระดับสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก 

 รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยมีหัวข้อใหม่ในรายงาน เช่น 

 1. การแข่งขันการลดภาษี (tax competition) 

 2. การวางโครงสร้างและกระจายการจัดเก็บรายได้จากภาษีประเภทต่าง ๆ ในภาพรวม (the design and 

distribution of the overall tax mix) 

 3. ความยั ่งย ืนของระบบภาษีในโลกที ่ เปล ี ่ยนแปลงไป (the sustainability of tax systems in a 

changing world) 

 4. การวัดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริง (measuring effective tax rates on corporate income)  

 5. การประชุมระดับผู้นำหน่วยงานด้านภาษีของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (Tax Administration EU 

Summit)  

 ผู ้ท ี ่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได ้ที ่  https://ec.europa.eu/taxation_customs/ 

sites/taxation/files/tax_policies_in_the_eu_survey_2020.pdf 

อ้างอิง 

European Commission. Tax policies in the European Union survey. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-

semester/tax-policies-european-union-survey_en 
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ฝรั่งเศสยกระดับการปราบปรามการค้าผลิตภณัฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายด้วยมาตรการใหม่
ของสหภาพยุโรปและเทคโนโลยีสมัยใหม ่

 ตามที่สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รายงานกลไกการปราบรามการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ของสหภาพยุโรป (EU) ตาม Tobacco Products Directive ในจดหมายข่าว CPUM news ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562 
ให้ทราบแล้วนั้น 

 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นาย Gérald Darmanin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฝรั่งเศส (Ministère de 
l’Action et des Comptes publics) ได้แถลงผลการจับกุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที ่ผิดกฎหมายในปี 2562 โดย
เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถตรวจยึดผลิตภัณฑย์าสบูที่ถูกลักลอบได้กว่า 360 ตัน (คิดเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 จากปี 
2561) จากการเข้าปฏิบัติการ 110,916 ครั้ง (เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2561) ตามนโยบายของกระทรวงการคลังที่
ประสงค์ให้ศุลกากรยกระดับการปราบปรามผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายในฐานะภารกิจที่มีความสำคัญอันดับต้น 

 ผลการปฏิบัติการที่น่าพึงพอใจนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการบังคับใช้มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบตาม 
Tobacco Products Directive ที่กำหนดให้ติดฉลากระบุตัวสินค้าเป็นการเฉพาะ (unique identifier) และฉลากพิสูจน์
ตัวตนของผลิตภัณฑ์ยาสูบ (security features)  

ทั้งนี้ ในปี 2563 กระทรวงฯ วางนโยบายให้ศุลกากรเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามการค้าผลิตภัณฑย์าสูบ
ใน social network โดยเมื ่อเดือนธันวาคม 2562 กฎหมายได้ให้อำนาจศุลกากรทดลองใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็น
ระยะเวลา 3 ปี ในการระบุหาการซื้อขายผลิตภัณฑ์ยาสูบบนอินเทอร์เน็ตโดยใช้ข้อมูลที่ผู้ลักลอบป้อนเข้าไปในเครือข่าย 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tobacco Products Directive ได้ที่ http://brussels.customs.go.th/ 
data_files/c4e1d15198ff06caea2da8dada5c859c.pdf 

 
อ้างอิง 
Ministère de l’Action et des Comptes publics. Plan national de mobilisation contre le trafic de tabacs et 

cigarettes : Présentation du bilan 2019 par Gérald Darmanin à la direction régionale des douanes de 
Paris. Paris, le 4 février 2020 N° 954. 
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ศุลกากรจีนประกาศโครงการริเริ่ม Smart Customs, Smart Borders and Smart 
Connectivity 

 เมื ่อเดือนมกราคม 2563 ที ่ผ่านมา ศุลกากรจีนได้ประกาศโครงการริเริ ่ม Smart Customs, Smart 
Borders and Smart Connectivity (3S) เพื ่อนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร  
การบริหารจัดการองค์กร และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ Belt and Road Initiative ของประธานาธิบดีสี จิ ้นผิง ที ่ประสงค์สร้างเส้นทางสายไหมสายใหม่ที่
เชื่อมโยงยุโรปตะวันออกและยุโรปเข้าไว้ด้วยกัน  

 โครงการริเริ่มในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการตื่นตัวเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ศุลกากรหลายแห่งนำมาใช้
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เช่น ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ใช้ blockchain ในการบริหารจัดการ ATA carnet 
และการสื ่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐและผู ้ประกอบการ ส่วนศุลกากรญี ่ป ุ ่นได้ใช ้ป ัญญาประดิษฐ์ (AI)  
ในการยกระดับเทคโนโลยีจดจำรูปภาพ (image recognition) และการบริหารจัดการความเสี่ยง ในขณะที่จอร์เจีย
ได้ใช้ smart contract ในการบริหารจัดการหนังสือรับรองถ่ินกำเนิดสินค้าในรูปแบบดิจิทัล เป็นต้น 

 ศุลกากรจีนให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเสมอมาและมุ่งหน้าใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนงาน
ศุลกากรในทุกด้าน เช่น การให้บริการ Single Window ในทุกท่า/ที่ สำหรับพิธีการศุลกากรหลัก โดยใบขนสินค้า
กว่าร้อยละ 90 ถูกบริหารจัดการผ่าน Single Window นอกจากนี้ ศุลกากรจีนยังใช้ปัญญาประดิษฐ์ในระบบจดจำ
รูปภาพทั่วทั้งประเทศ และในปี 2561 ได้ปรับโครงสร้างองค์กรโดยบูรณาการบุคลากรและงานด้านการกักกันและ
ตรวจสอบ (quarantine and inspection) เข้าไว้ในศุลกากรด้วย 

 ศุลกากรจีนคาดว่า โครงการ 3S จะช่วยเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ  
เข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือให้โครงการ Belt and Road เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
 

อ้างอิง 
China Customs. Smart Customs, Smart Borders and Smart Connectivity. General Administration of Customs, 

P.R.China. January 2020. 
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ศุลกากรฟินแลนด์พัฒนาระบบสำแดงสินค้านำเข้าใหม่สำหรับประชาชนทั่วไป 

 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ศุลกากรฟินแลนด์เปิดตัวระบบ Import Declaration Service ที่ได้รับ
การปรับปรุงใหม่ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้งานได้สะดวกขึ้น ตามนโยบายของสหภาพยุโรป (EU) ที่ประสงค์ให้
ประเทศสมาชิกยกระดับระบบสำแดงสินค้า 

 ระบบสำแดงสินค้านำเข้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานหลายประการ เช่น 
ผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกชื่อและที่อยู่ซ้ำหลายครั้ง และระบบยังสามารถกู้ข้อมูลสินค้าที่เคยป้อนไว้ก่อนหน้าจาก  
ผู้ให้บริการขนส่งบางราย รวมทั้งบรรจุข้อมูลสินค้าหลายประเภทที่มีการสำแดงบ่อยครั้ง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ
หาประเภทสินค้าของตนได้โดยไม่จำเป็นต้องรู ้หมายเลขพิกัด นอกจากนี้ ร ะบบยังอำนวยความสะดวกใน 
การสำแดงสินค้าที่ส่งไปซ่อมแซม หรือสินค้าใหม่ที่ส่งมาแทนสินค้าเดิมในช่วงระยะเวลารับประกันด้วย 

 เมื่อสินค้ามาถึง ไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการขนส่งจะแจ้งไปยังผู้นำเข้า (ผู้รับ) เพ่ือให้ดำเนินการสำแดงสินค้า
ในระบบ Import Declaration Service ด้วยการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในใบสั่งซื้อหรือเอกสารอื่น ๆ  
ที่แสดงราคาสินค้าและค่าขนส่ง ภายหลังจากนั้น หากศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าและได้รับชำระอากรแล้ว ศุลกากร
จะแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการขนส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ให้มารับสินค้าเพ่ือนำส่งต่อไป ทั้งนี้ สำหรับผู้ให้บริการ
ขนส่งบางราย ประชาชนผู้สำแดงสินค้า ยังคงต้องส่งต่อคำสั่งปล่อยสินค้าของศุลกากรไปยังผู้ให้บริการขนส่ง
เสียก่อน มิฉะนั้น ผู้ให้บริการขนส่งจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ 

 ในปี 2562 มีประชาชนทั่วไปใช้บริการ Import Declaration Service กว่า 100,000 คน สำหรับสินค้าที่
ส่งมาจากนอกสหภาพยุโรป ในการนี้ ศุลกากรฟินแลนด์ยังได้ปรับปรุงระบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานกับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย โดยระบบเปิดให้ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 
อ้างอิง 
Finland Customs. New Import Declaration Service for private persons has been launched. 

https://tulli.fi/en/article/-/asset_publisher/henkiloasiakkaan-tuontitullauspalvelu-on-uudistun-1. 
Accessed 12 February 2020.  

 



รายงานความเคล่ือนไหว  

 

ส ำนักงำนทีป่รกึษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรสัเซลส ์HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 20 

 
 

 

ศุลกากรสหรัฐอเมริกามุ่งหน้าสู่ศุลกากรดิจิทลัไปอีกขั้น 

ดังเช่นศุลกากรในหลายประเทศที่ตื ่นตัวนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการยกระดับงานศุลกากร  
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ศุลกากรสหรัฐอเมริกา (Customs and Border Protection: CBP) ได้ประกาศยกระดับ 
Automated Commercial Environment (ACE) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ CBP ภายในปี 2563 
หลายประการ เพื ่ออำนวยความสะดวกต่อทั ้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที ่ และการประกอบกิจการของ
ภาคเอกชน อาท ิ

1. การคืนภาษีย้อนหลังสำหรับสินค้านำเข้าท่ีได้รับสิทธิ GSP 
 2. การยื่นบัญชีรายการสินค้าที่ขนส่งด้วยรถบรรทุก (truck manifest) 
 3. การเพ่ิมตารางแสดงจำนวนหลักประกันสำหรับการนำเข้าในแต่ละครั้ง และสูตรสำหรับการคำนวณเพ่ือ
ทราบจำนวนหลักประกันที่เหมาะสมที่จะต้องวาง 
 4. การเพ่ิมช่องทางการสำหรับผู้นำเข้าหรือตัวแทนออกของในการยื่นข้อมูลเกี่ยวกับการประมง สัตว์ป่า 
และพืชป่า เพ่ือป้องกันการนำเข้าสายพันธุ์ปลา สัตว์ป่า และพืชป่า ที่ผิดกฎหมาย 
 5. การส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของหลักประกันให้ทราบแบบ real-time  
 6. การอนุญาตให้ตัวแทนออกของสามารถใช้ใบอนุญาตระดับประเทศเพียง 1 ใบ ในการประกอบกิจการ 
แทนการใช้ใบอนุญาตหลายใบสำหรับแต่ละเขต 

 ในปี 2562 ระบบ ACE ช่วยอำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ
คิดเป็นมูลค่า 537 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับผู ้ประกอบการ และ 106 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับ CBP 
นอกจากนี้ ระบบ ACE ช่วยลดระยะเวลาสำหรับผู้ประกอบการ 690,000 ชั่วโมง และสำหรับ CBP 1.9 ล้านชั่วโมง 
ในปีงบประมาณเดียวกัน 
 

อ้างอิง 
American Shipper. CBP outlines ACE deployments for 2020. https://www.freightwaves.com/news/cbp-outlines-

ace-deployments-for-2020. Accessed 18 February 2020. 
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EU เตรียมเปลี่ยนแปลงระบบตรวจปล่อยสินค้าในช่วงปี 2564 - 2566 

 ในช่วงปี 2564 – 2566 ประเทศสมาชิกใน EU จะเริ่มใช้ระบบการยื่นใบขนสินค้าขาออก สินค้าผ่านแดน 
และการรับบรรทุกขาออก รูปแบบใหม่ ตามท่ีกำหนดไว้ใน Union Customs Code ดังนี้ 

1. การยื ่นหนังสือแจ้งการมาถึงของสินค้า ณ สำนักงานที่ตรวจสินค้าขาออก (Arrival at Exit 
notification) ในทุกกรณี ผู้ประกอบการต้องยื่นหนังสือแจ้งการมาถึงของสินค้า ณ สำนักงานที่ตรวจสินค้า  
ขาออก พร้อมทั้งสำแดงสินค้าส่งออกต่อสำนักงานฯ ในการนี้ คำตอบรับจากเจ้าหน้าที่ว่า ได้รับหนังสือแจ้งฯ แล้ว 
ถือเป็นคำอนุญาตให้บรรทุกสินค้าได้ 

2. การเพิ่มใบขนสินค้าประเภทใหม่สำหรับการส่งสินค้ากลับออกไป (re-export) เมื่อสินค้าที่ถูก
จัดเก็บในคลังสินค้าเป็นการชั่วคราว (temporary storage) หรือที่อยู่ในเขตปลอดอากรในระยะเวลาไม่เกิน  
14 วัน ถูกส่งออกไปยังประเทศที่สามทางทะเล ทางอากาศ หรือทางราง หรือไปยังประเทศสมาชิก EU ทางทะเล 
ต้องส่งหนังสือแจ้งการส่งสินค้ากลับออกไป (re-export notification) ไม่ช้ากว่าวันทำการวันแรกถัดจากวันที่ส่ง
สินค้ากลับออกไป ส่วนในกรณีที่เกิน 14 วัน ต้องยื่นข้อมูลสินค้าส่งออกอย่างย่อ (exit summary declaration) 
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างข้อมูลด้วย 
 3. การปฏิรูประบบการผ่านแดน 2 ระยะ 

   3.1 ระยะที่ 1 ระหว่างปี 2564 - 2566 ผู้ประกอบการสามารถส่งใบขนสินค้าผ่านแดนรูปแบบใหม่
ล่วงหน้าได ้30 วัน ก่อนการสำแดงสินค้าต่อศุลกากร โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตแยกต่างหาก  

   3.2 ระยะที่ 2 ระหว่างปี 2567 – 2568 มุ่งเน้นการปฏิรูปด้านความปลอดภัยและความมั่นคง และ 
การใช้ TIR carnet ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eTIR) 
 
อ้างอิง 
Finland Customs. New export, transit and exit declarations to be introduced in 2021–2023. 

https://tulli.fi/en/article/-/asset_publisher/viennin-passituksen-ja-poistumisen-ilmoitukset-uudistuvat-
2021-2023. Accessed 25 February 2020.  
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เบลเยียมตรวจยึดโคเคนที่แฝงมากับเกลือบริโภคที่ท่าเรือ Antwerp 

 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักข่าว The Brussels Times รายงานการเข้าตรวจยึดโคเคนกว่า  
700 กิโลกรัม ที่แฝงมากับเกลือบริโภค (table salt) ณ ท่าเรือ Antwerp ประเทศเบลเยียม 

 การตรวจยึดในครั้งนี้ เป็นผลมาจากข้อมูลข่าวกรองของตำรวจและศุลกากรเยอรมนีที่ได้ จากการสืบสวน
สอบสวนผู้ให้บริการขนส่งรายหนึ่งในแคว้น Lower Saxony ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา และได้แจ้งเตือนหน่วยงาน
ของเบลเยียมที่ประจำอยู่ ณ ท่าเรือ Antwerp ว่า จะมีคอนเทนเนอร์ที่ต้องสงสัยจำนวน 5 ตู้ ส่งมาจากบราซิล  
โดยภายในบรรจุเกลือบริโภค 

 ข้อมูลดังกล่าวนำไปสู่การตรวจยึดโคเคนกว่า 700 กิโลกรัม ที่แฝงมาปะปนกับเกลือบริโภค และพบว่า  
ผู้ให้บริการขนส่งรายนั้น เป็นผู้ซื้อโคเคนดังกล่าวด้วย 

 
อ้างอิง 
The Brussels Times. 700 kg of cocaine disguised as table salt found in Antwerp. 

https://www.brusselstimes.com/belgium/96255/700-kg-of-cocaine-disguised-as-table-salt-found-in-
antwerp/. Accessed 25 February 2020.  
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Customs Procedures for Inbound Air Passengers to Thailand*

Nothing to Declare (Green Channel)

Personal belongings which are worth 

no more than THB 20,000 and

are not for commercial purpose

No more than 1 litre of alcoholic beverage

No more than 200 cigarettes or 
No more than 250 g of cigars or tobacco each or 

No more than 250 g of all types combined
(Each passenger is allowed the maximum of 200 

cigarettes in any cases) 

Prohibited Goods

Narcotics

Hookahs/Barakus

Electronic cigarettes 

Pornographic and 
obscene materials

IPR-infringing goods

Counterfeit trademark 
goods

Goods to Declare (Red Channel)

Personal belongings which exceed THB 20,000
or are for commercial purpose 

(even with the value of less than THB 20,000)

Examples of goods that require a permit 
(Restricted Goods)

More than 1 litre 
of alcoholic 
beverages

More than 200 
cigarettes

More than 250 g 
of cigars or 

tobacco No more than 1 litre of alcoholic beverages

No more than 200 cigarettes 
or 

No more than 250 g of cigars or tobacco 
or 

No more than 250 g of all types combined
(Each passenger is allowed the maximum of 

200 cigarettes in any cases) 

Medicine & food supplement Pets

Cosmetics Guns

Plants Drones

Customs Procedure at the Red Channel

Present your baggage and 
personal belongings to a 

Customs officer at the 
Red Channel.

Open your baggage and 
personal belongings for 

Customs inspection.

The Customs officer 
assesses the value for 

duties and taxes .

Make a payment of 
duties and taxes. 

For more information about Customs procedures for inbound and outbound passengers

1. Contact Customs officers directly
- For outbound passengers at Suvarnabhumi Airport, please contact the VAT Refund for Tourists Office (Passenger Terminal, 4th Floor, Entrance No. 10). 

For outbound passengers at other airports, please contact the Customs Inspection Office at the departure terminal. 
- For inbound passengers, please contact Customs officers at the Red Chanel (Goods to Declare) after retrieving your baggage.
- For border-crossing passengers, please contact the Customs House at the border checkpoints. 
2. Customs Call Center: 1164
3. www.customs.go.th

*According to the Announcement of the Customs Department of Thailand No. 60/2561
As of January 20, 2020
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Taking Thai and Foreign Currencies In or Out of Thailand*

Scenarios 
Permit from the Bank 

of Thailand or from 
an authorized 

commercial bank

Customs 
declaration

Taking out of 
Thailand

Thai currency

Exceeding THB 50,000 (fifty thousand Thai baht)

Exceeding THB 450,000 (four hundred fifty thousand

Thai baht)

Taking out the amount exceeding THB 450,000 (four 
hundred fifty thousand Thai baht) but not exceeding 
THB 2,000,000 (two million Thai baht) to Vietnam, 
China (Yunnan only) and bordering countries of 
Thailand

Taking out the amount exceeding THB 2,000,000 
(two million Thai baht) to Vietnam, China (Yunnan 
only) and bordering countries of Thailand

Foreign currencies
Exceeding USD 15,000 (fifteen thousand United 
States dollar) or its equivalent 

Taking into 
Thailand

Thai currency
Exceeding THB 450,000 (four hundred fifty thousand

Thai baht) 

Foreign currencies
Exceeding USD 15,000 (fifteen thousand United 
States dollar) or its equivalent 

For more information about Customs procedures for inbound and outbound passengers

1. Contact Customs officers directly
- For outbound passengers at Suvarnabhumi Airport, please contact the VAT Refund for Tourists Office (Passenger Terminal 4th Floor, Entrance No. 10). 

For outbound passengers at other airports, please contact the Customs Inspection Office at the departure terminal of that airport. 
- For inbound passengers, please contact Customs officers at the Red Chanel (Goods to Declare) after retrieving your baggage.
- For border-crossing passengers, please contact the Customs House at the border checkpoints. 
2. Customs Call Center: 1164
3. www.customs.go.th

*These regulations also apply to negotiable monetary instruments.

As of January 20, 2020
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Formalités douanières pour les voyageurs à l’entrée en Thaïlande à l’aéroport*

Rien à déclarer (Sortie verte)

Bagages personnnels, dont la valeur

totale ne dépasse pas THB 20 000 et
qui ne revêtent pas de caractère

commercial

No more than 1 litre of alcoholic beverage

No more than 200 cigarettes or 
No more than 250 g of cigars or tobacco each or 

No more than 250 g of all types combined
(Each passenger is allowed the maximum of 200 

cigarettes in any cases) 

Marchandisesinterdites

Drogues

Narguilés

Cigarettes électroniques

Matérielspornographiques
ou obscènes

Contrefaçons

Objets portant atteinte
à une marque

Marchandises à déclarer (Sortie rouge)

Bagages personnnels, dont la valeur totale dépasse 
THB 20 000 ou qui revêtent un caractère commercial 

(bien que la valeur totale soit inférieure à THB 20 000)

Des marchandises uniquement admises avec 
une licence d'importation

Plus d’1 litre 
d’alcools

Plus de 200 
cigarettes

Plus de 250 g de 
cigares ou de 

tabac1 litre d’alcools au maximum

200 cigarettes au maximum
ou

250 g de cigares ou de tabacs au maximum
ou

Un maximum de 250 g d’un assortiment de 
toutes types

(En tout cas, les cigarettes ne doivent pas 
dépasser 200 unités) 

Médicaments et compléments
alimentaires

Animaux de compagnie

Cosmétique Armes

Végétaux Drones

Formalités douanières à la Sortie rouge

Vous présentez vos
bagages à un agent 
douanier à la Sortie 

rouge.

Vérification de 
vos bagages.

L’agent douanier en
évalue la valeur pour la 
perception des droits 

de douane et des taxes.

Vous en effectuez le 
paiement.

Pour en savoir plus sur les formalités douanières pour les voyageurs

1. Adressez-vous à un agent douanier dans l’un des points de contact suivants :
- Au départ de Thaïlande à l’aéroport Suvarnabhumi, dirigez-vous vers le bureau du remboursement de la TVA situé dans le hall des départs au 4e étage à la porte 10. 

Pour les autres aéroports, dirigez-vous vers le bureau de la Douane situé dans le hall des départs.
- À l’arrivée en Thaïlande, adressez-vous à un agent douanier à la Sortie rouge (Marchandises à déclarer) après avoir récupéré vos bagages.
- Au passage des frontières, dirigez-vous vers le bureau de la Douane aux points de passage. 
2. Customs Call Center: 1164
3. www.customs.go.th

*Selon l’annonce de la Direction générale des douanes de Thaïlande n° 60/2561
Mises à jour le 20 janvier 2020
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Formalités pour les voyageurs transportant des capitaux*

Scénarios
Autorisation de la 

Banque de Thaïlande
ou d’une banque 

commerciale agréée

Déclaration en
douane 

À la sortie de 
Thaïlande

Devise thaïlandaise

Somme supérieure à THB 50 000 (cinquante-mille baht)

Somme supérieure à THB 450 000 (quatre-cent-
cinquante-mille baht)

Somme supérieure à THB 450 000 (quatre-cent-
cinquante-mille baht), mais inférieure à THB 2 000 000 
(deux millions de baht) en cas de voyage au 
Vietnam, en Chine (au Yunnan uniquement) ou dans un 
pays limitrophe de Thaïlande

Somme supérieure à THB 2 000 000 (deux millions de 
baht) en cas de voyage au Vietnam, en Chine (au 
Yunnan uniquement) ou dans un pays limitrophe de 
Thaïlande

Devises étrangères
Somme supérieure à USD 15 000 (quinze-mille dollars 
USA) ou une somme équivalente

À l’arrivée en
Thaïlande

Devise thaïlandaise
Somme supérieure à THB 450 000 (quatre-cent-
cinquante- mille baht)

Devises étrangères
Somme supérieure à USD 15 000 (quinze-mille dollars  
USA) ou une somme équivalente

Pour en savoir plus sur les formalités douanières pour les voyageurs

1. Adressez-vous à un agent douanier dans l’un des points de contact suivants :
- Au départ de Thaïlande à l’aéroport Suvarnabhumi, dirigez-vous vers le bureau du remboursement de la TVA situé dans le hall des départs au 4e étage à la porte 10. 

Pour les autres aéroports, dirigez-vous vers le bureau de la Douane situé dans le hall des départs.
- À l’arrivée en Thaïlande, adressez-vous à un agent douanier à la Sortie rouge (Marchandises à déclarer) après avoir récupéré vos bagages.
- Au passage des frontières, dirigez-vous vers le bureau de la Douane aux points de passage. 
2. Customs Call Center: 1164
3. www.customs.go.th Mises à jour le 20 janvier 2020

*Ces règlements s’appliquent aussi aux sommes ou titres négociables.
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การประชุม Technical Experts Group on Air 
Cargo Security คร้ังที่ 14 
ระหว่างวันที่  3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุนทรียา  
ทวิชาประสิทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า 
สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ) 
นางสาวเพ็ญ พุธ  นิ ตยวรรธนะ (นั กวิชาการศุลกากร 
ชำนาญการ) และนางสาวจิรนันท์ ฉันท์วิริยา (นักวิชาการ
ศุลกากรปฏิบัติการ) เข้าร่วมการประชุม Technical Experts 
Group on Air Cargo Security (TEGACS) ค รั้ ง ที่  14  
ณ องค์การศุลกากรโลก (WCO) กรุงบรัสเซลส์  ประเทศ
เบลเยียม ในโอกาสนี้  นางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ 
เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมกับคณะผู้แทนกรม

ศุลกากรในการอภิปรายหารือกับผู้แทนศุลกากรจากประเทศต่าง ๆ ด้วย 

การประชุม Technical Committee on Rules of 
Origin คร้ังที่ 38 
นายดนัย คล้ายกรูฏ (นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ) และนางสาว
จันทมาส  เติ มพรวิทิ ต  (ผู้ แทนกรมศุ ลกากรที่ ได้ รับคั ด เลื อก 
ให้เป็น Professional Associate ในโครงการ WCO-Japan Career 
Development Programme 2019/2020) เข้ า ร่ ว ม ก ารป ระชุ ม
คณ ะกรรมการเทคนิคกฎว่าด้ วยถิ่ นกำเนิ ดสินค้ า  (Technical 

Committee on Rules of Origin: TCRO) ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การศุลกากรโลก 
(WCO) กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 
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การประชุม SAFE Sub-Group under the 2021 
SAFE Review Cycle ครั้งที่ 2 

นายนิติ  วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วม 
การป ระชุ ม  SAFE Sub-Group under the 2021 SAFE 
Review Cycle ครั้งที่ 2 ร่วมกับคณะผู้แทนกรมศุลกากรจาก
ส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
อันประกอบด้วยนางสาวเบญจ์ ชำกรม (นักวิชาการศุลกากร
ชำนาญการ) และนางสาววริศา แจ้งกระจ่าง (นักวิชาการ
ศุลกากรปฏิบัติการ) ระหว่างวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ องค์การศุลกากรโลก (WCO) กรุงบรัสเซลส์  ประเทศ
เบลเยียม 

การประชุม WCO Working Group on  
E-Commerce (WGEC) คร้ังที่ 6 

นายนิติ วิทยาเต็ม (หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์) นายเทิดศักดิ์ 
สุวรรณมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาว
ลลิตา อรรถพิมล (ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร 3 สสภ.) 
พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการศุลกากรสำหรับการพาณิ ชย์ อิ เล็กทรอนิกส์   
(E-Commerce) เข้ า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม  WCO Working 
Group on E-Commerce (WGEC) ครั้งที่ 6 โดยการประชุม
ในคราวนี้เป็นการพิจารณาในประเด็นรายละเอียดของเอกสาร
ป ร ะ ก อ บ  E-Commerce Framework of Standards 
(Annexes) ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง  Data Elements, Revenue 
Collection Approach, Implementation and Capacity 
Building และ Stakeholders Roles and Responsibility รวมถึงประเด็นศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในระหว่างวันที่   
12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การศุลกากรโลก (WCO) กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ เมือง Brest 
นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) นำคณะข้าราชการสำนักงาน 

ที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ทีมประเทศไทยและเข้าร่วมพิธีประดิษฐานรูปปั้นโกษาปาน ณ เมือง Brest สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 
333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ เมือง Brest สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
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การประชุม Enforcement Committee คร้ังที่ 40  
นายธาดา ชุมไชโย (ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม) และนายเดชา วิชัยดิษฐ (ผู้อำนวยการ 

ส่วนสืบสวนปราบปราม 3) เป็นคณะผู้แทนกรมศุลกากรเข้าร่วมการประชุม  Enforcement Committee  
ครั้งที่  40 ระหว่างวันที่  24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การศุลกากรโลก (WCO) กรุงบรัสเซลส์ ประเทศ
เบลเยียม ในโอกาสนี้ นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนายเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี อัครราชทูต 
ที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมกับคณะผู้แทนกรมฯ ในการประชุมดังกล่าวด้วย 

 

 



Credit: Flightserve International 
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