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❖ สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน
สิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นหนึ่งที่สหภาพยุโรป (EU) ให้ความสำคัญในลำดับแรกทั้งในการออก
มาตรการต่าง ๆ ภายในประเทศสมาชิกและในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศที่สาม ในการนี้ EU ได้
กำหนดให้การปราบปรามการใช้แรงงานบังคับเป็นหนึ่งในภารกิจลำดับต้นตามกฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐานของ
สหภาพยุโรป (Charter of Fundamental Rights of the European Union)
กลไกประการหนึ่งเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ การกำหนดให้ผู้ประกอบการใน EU ประกอบ
ธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (responsible business conduct) ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของตน
โดยผู ้ ประกอบการต้ องทำการตรวจสอบที ่ เหมาะสม (due diligence) ว่ า การประกอบธุ รกิ จและ
ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของตนมีความเสี ่ยงหรือได้ กระทำความผิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
สิ ่ งแวดล้ อม และธรรมาภิ บาลหรื อไม่ และหากมี ต้ องดำเนิ นการแก้ ไขและเยี ยวยาที ่ เหมาะสม
โดยข้อกำหนดดังกล่าวจะเป็นเงื่อนไขในการเข้าสู่ตลาดของ EU และผู้เสียหายในประเทศที่สามอาจ
สามารถฟ้องร้องผู้ประกอบการตามกฎหมาย EU ได้ด้วย
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ คณะกรรมาธิการยุโรป
ได้ออกแนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการในการทำ due diligence เพื่อจัดการความเสี่ยงการใช้แรงงาน
บังคับในการประกอบธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานของตนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564
แม้แนวปฏิบัติดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบการใน EU แต่ยังมีผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการในประเทศที่สามซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นผู้ประกอบการที่
จัดหาสินค้าหรือบริการ (supplier) ให้กับผู้ประกอบการใน EU ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในจดหมายข่าว
ฉบับนี้ สำนักงานฯ จึงขอเสนอสาระสำคัญของแนวปฏิบัติดังกล่าวก่อนเข้าสู่บทวิเคราะห์การเตรียมพร้อม
รับมือของผู้ประกอบการชาวไทย ศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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EU เตรียมออกกฎหมายกาหนดความรับผิดชอบของ
ผูป้ ระกอบการต่อสิทธิมนุษยชน:

ผลกระทบที่ผูป้ ระกอบการชาวไทย
ควรเตรียมพร้อมรับมือ
ในรายงานฉบับปี 2560 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labour Organization: ILO) พ บ ว่ า
มี ผ ู ้ ท ี ่ ถ ู กใช้ แรงงานบั งคั บ (forced labour) ทั ่ วโลก
ราว 25 ล้ านคน โดย 16 ล้ านคนในจำนวนนี ้ อยู ่ ใน
ภาคเอกชน และ 4 ล้านคนถูกบังคับใช้แรงงานโดยรัฐ
ในการนี้ สหภาพยุโรป (EU) ได้กำหนดให้การปราบปราม
Credit: Forced Labour Net - ILO

การใช้แรงงานบังคับเป็นหนึ่งในภารกิจลำดับต้นตาม
กฎบัตรสิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรป (Charter of
Fundamental Rights of the European Union) และ
กลไกประการหนึ่งเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ
การกำหนดให้ผู้ประกอบการใน EU ประกอบธุรกิจโดยมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม (responsible business conduct)
ตลอดทั ้ งห่ วงโซ่ อ ุ ปทานของตนในฐานะเงื ่ อนไขใน
การเข้าสู่ตลาด EU
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 29
ว่ า ด้ ว ยการเกณฑ์ แ รงงานหรื อ แรงงานบั ง คั บ (ILO
Forced Labour Convention, 1930 (No. 29))
ได้กำหนดนิยามของ “การเกณฑ์แรงงานหรือแรงงาน
บังคับ" ว่า “งานหรือบริการทุกชนิดซึ่งเกณฑ์เอาจาก
บุ ค คลใดๆ โดยการขู่ เข็ ญ การลงโทษ และซึ ่ ง บุคคล
ดังกล่าวนั้นมิได้สมัครใจที่จะทำเอง”1 เช่น

คำแปลอย่างเป็นทางการของกระทรวงแรงงาน
(http://www3.mol.go.th/en/node/3399)
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1. การบังคับใช้แรงงานโดยรัฐ (state-orchestrated
programme) จากผู้ต้องขัง นักโทษ ผู้ถูกจับกุมจาก
การดำเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงานหรือการชุมนุม
โดยสันติ เป็นต้น
2. การทำงานชดใช้หนี้สิน (debt bondage) ซึ่งผูกไว้
กับค่าธรรมเนียมจัดหาแรงงานหรือการค้ามนุษย์
3. การบังคับให้เกษตรกรเพาะปลูกและขายพืชผล
ให้กับผู้ได้รับสัมปทาน (forced cropping)
4. การลงโทษให้ทำงานฐานฝ่าฝืนกฎของบริษัทหรือ
ไม่สามารถบรรลุเป้าที่บริษัทตั้งไว้ (labour discipline)
5. การจำกัดเสรีภาพของลูกจ้างในการเปลี่ยนนายจ้าง
หรือในการออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
นายจ้าง
6. การจำกัดเสรีภาพของลูกจ้างในการเดินทางโดยมี
การข่มขู่หรือใช้ความรุนแรง
7. การจ่ายค่าตอบแทนล่าช้า การเลื่อนจ่ายค่าตอบแทน
หรือการไม่จ่ายค่าตอบแทนเพื่อเหนี่ยวรั้งให้ลูกจ้างทำงาน
8. การบั งคั บให้ ล ู กจ้ างทำงานนอกเวลามากกว่ าที่
กฎหมายหรือสัญญาข้อตกลงร่วม (collective agreement)2
กำหนดโดยมีการข่มขู่ว่าจะได้รับโทษ

ของผู้ประกอบการ (Sustainable Corporate Governance)
ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการใน EU ต้องทำการตรวจสอบที่
เหมาะสม (due diligence) ว่ า การประกอบธุ รกิ จและ
ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของตนมีความเสี่ยงหรือได้
กระทำความผิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และ
ธรรมาภิบาลหรือไม่ และหากมี ต้องดำเนินการแก้ไขและ
เยียวยาที่เหมาะสม โดยข้อกำหนดดังกล่าวจะเป็นเงื่อนไขใน
การเข้าสู่ตลาดของ EU

กระทรวงแรงงานอธิบายสัญญาข้อตกลงร่วมว่า หมายถึง สัญญาซึ่ง
ลงนามโดย นายจ้าง (หรือกลุ่มนายจ้าง) และสหภาพแรงงานกำหนด
ข้อความและเงื่อนไขสภาพการจ้างของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลง

กำหนดสถานะภาพหรือสัมพันธภาพของสหภาพที่มีต่อนายจ้าง
วิธีการร้องทุกข์เพื่อจะได้ข้อยุติ สำหรับกรณีพิพาทต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
ระหว่างสัญญามีผลบังคับใช้

ในการนี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2564 รัฐสภายุโรป (European
Parliament) มีมติเห็นชอบผลักดันให้คณะกรรมาธิการยุโรป
ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้ใช้มาตรการ
เพิ่มเติม เช่น การห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอย่างร้ายแรง และให้ความตกลงทางการค้าของ EU
มีข้อกำหนดด้านการพัฒนาและการค้าที่ยั่งยืน เป็นต้น และ
เพื่อเป็นการเยียวยาผู้เสียหาย ผู้ประกอบการควรมีความรับผิด
ทางกฎหมายและต้องโทษปรับสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
หรือมีส่วนทำให้เกิดขึ้น นอกจากจะพิสูจน์ ได้ว่าได้กระทำ
due diligence และดำเน ิ นมาตรการเพ ื ่ อป ้ องกั น
ความเสี ยหายแล้ว ทั ้ งนี ้ ผู ้ เสี ยหายในประเทศที่ สามยัง
สามารถฟ้ องร้ องผู ้ ประกอบการตามกฎหมายของ EU
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ได้เช่นกัน
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564
(2021 Work Programme) ซึ ่ งหนึ ่ งในมาตรการของแผน
ดังกล่าว คือ การออกกฎหมายว่าด้วยธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน
2
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ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ
ก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ3 คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้
ออกแนวปฏิ บ ั ต ิ ส ำหรั บ ผู ้ ป ระกอบการในการทำ
due diligence เพื่อจัดการความเสี่ยงการใช้แรงงานบังคับใน
การประกอบธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานของตน (Guidance on
Due Diligence for EU Business to Address the Risk of
Forced Labour in their Operations and Supply Chains)
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564
อนึ่ง แม้แนวปฏิบัติดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องโดยตรง
กั บ ผู ้ ป ระกอบการใน EU แต่ ย ั ง มี ผ ลกระทบต่ อ
ผู้ประกอบการในประเทศที่สามซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นผู้ประกอบการที่จัดหาสินค้า
หรือบริการ (supplier) ให้กับผู้ประกอบการใน EU ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ในจดหมายข่าวฉบับนี้ จึงขอเสนอสาระสำคัญ
ของแนวปฏิบัต ิด ังกล่าวของ EU ก่อนเข้าสู่บทวิเคราะห์
การเตรียมพร้อมรับมือของผู้ประกอบการชาวไทย ศุลกากร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
Credit: Dawn

แต่เดิม คณะกรรมาธิการยุโรปมีแผนเสนอร่างในไตรมาสที่ 2/2564 แต่
มีความล่าช้าเกิดขึ้น (https://ec.europa.eu/info/law/better3

อ้างอิง
International Labour Forced Labour Convention, 1930
(No. 29).
European Commission. Guidance on Due Diligence
for EU Businesses to Address the Risk of Forced
Labour in Their Operations and Supply Chains.
12.07.2021.
European Commission. Sustainable Corporate Governance.
https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainablecorporate-governance_en . Accessed 7 September 2021.
European Parliament. Press room MEPs: Companies
must no longer cause harm to people and
planet with impunity.
https://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20210304IPR99216/meps-companies-mustno-longer-cause-harm-topeople-and-planet-withimpunity . Accessed 15 March2021.
กระทรวงแรงงาน. อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์
แรงงานหรือแรงงานบังคับพ.ศ.2473 (ค.ศ.1930).
http://www3.mol.go.th/en/node/3399 . เข้าถึง 7
กันยายน 2564.

regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainablecorporate-governance_en)
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ข้อควรพิจารณาใน
การทา DUE DILIGENCE
ในประเด็นการใช้

แรงงานบังคับ (1)

ในห่วงโซ่อุปทานของตน เช่น การจ้างงาน การรักษา
พนักงานให้คงอยู่ในองค์กร (retention) การทำสัญญาช่วง
การว่ า จ้ า งให้ บ ุ ค คลที ่ ส ามดำเนิ น การหาบุ ค ลากร
การบังคับใช้แรงงานโดยรัฐ (state-sponsored forced
labour) เป็นต้น
1.2 สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้จัดหาสินค้าและพนักงาน
ของตนว่า จะไม่ถูกแก้แค้นหากรายงานการใช้แรงงานบังคับ
ในการนี้ อาจจัดให้มีขั้นตอนที่ช ัดเจนในการจัดการกับ
ข้อร้องเรียนและการดำเนินการในระดับที่สูงขึ้น
1.3 ให้ข้อมูลแก่พนักงานของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในห่ ว งโซ่ อ ุ ป ทานเกี ่ ย วกั บ การกระทำที ่ เ ข้ า ข่ า ย
การใช้แรงงานบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่
เกิดจากการทำสัญญาช่วงที่ไม่ได้รับอนุญาตและปัจจัยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับ

การทำ due diligence ที ่ เ หมาะสมจะช่ ว ยให้
ผู้ประกอบการตรวจพบและบรรเทาผลกระทบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ สินค้า หรือบริการ
ของตนและในห่วงโซ่อุปทานหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ
เช่น สาขาย่อย ผู้จ ัด หาสิน ค้า ผู้ร ับเหมา เป็น ต้ น
รวมทั้งช่วยปกป้องชื่อเสียงของผู้ประกอบการและ
ลดต้ น ทุ น ในการระงั บ ข้ อ พิ พ าทด้ ว ย อนึ ่ ง EU
เสนอแนะให้ ผ ู ้ ป ระกอบการทำ due diligence ในการนี้ EU ได้กำหนดปัจจัยเสี่ยงที่ต้องพิจารณาใน
ที่ค รอบคลุ ม ทุ ก ขั ้น ตอนตั ้ งแต่ การออกนโยบายไป การกำหนดขอบเขตห่วงโซ่อุปทานของตน ดังนี้
จนถึ ง การเยี ย วยาผู ้ เ สี ย หาย และสำหรั บ due
diligence ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการใช้แรงงานบังคับ
มีข้อควรพิจารณาโดยทั่วไป ดังนี้
1. นโยบายและระบบการบริหารจัดการ (policies
and management systems)
ผู้ประกอบการควรมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการ
ที ่ อ อกแบบมาโดยเฉพาะสำหรั บ ความเสี ่ ย งของ
การใช้แรงงานบังคับ เช่น
1.1 มี น โยบายไม่ ย อมรั บ การใช้ แ รงงานบั ง คั บ
อย่างสิ้นเชิง (zero-tolerance policy) ที่อาจเกิดขึ้น

Credit: Leicestershire Partnership NHS Trust
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ก. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศ
• ประเทศที่ไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาหลักของ
องค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ (Fundamental
Conventions) ทุกฉบับ หรือไม่นำไปบังคับใช้อย่างจริงจัง
(weak record of implementation)
• ประเทศที ่ ม ี ก ารใช้ แ รงงานบั ง คั บ โดยรั ฐ เช่น
มี ก ารระดมแรงงานในโครงการพั ฒ นาขนาดใหญ่
ระดั บ ประเทศ (โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง ในประเทศที ่ มี
เศรษฐกิจแบบวางแผนจากศูนย์กลาง) หรือมีโครงการ
แรงงาน/วิชาชีพที่มีชนกลุ่มน้อยเป็นกลุ่มเป้าหมาย
• มี ก ฎหมายที ่ ก ำหนดให้ ก ารประท้ ว งหยุด งาน
โดยสันติเป็นการกระทำความผิด
• ประเทศที่มีนโยบายหรือโครงการใช้แรงงานนักโทษ
• ประเทศที่ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงในเชิงลึก
เพราะมีการข่มขู่ มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือนายจ้างควบคุม
ระหว่างการประเมิน เป็นต้น

• มีการจัดหาที่พักให้แรงงานภายในสถานที่ทำงานหรือ
นอกสถานที่ทำงานแต่มีความเกี่ยวโยงกับนายจ้าง
• ไม่มีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
• มีเด็กหรือเยาวชนในสถานที่ทำงานโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย
• ลูกจ้างไม่สามารถพูดภาษาในพื้นที่ได้

กระทรวงแรงงานนิยามสัญญาข้อตกลงร่วม ว่า สัญญาซึ่งลงนามโดย
นายจ้าง (หรือกลุ่มนายจ้าง) และสหภาพแรงงานกำหนดข้อความและ
เงื่อนไขสภาพการจ้างของผู้ใช้แรงงานซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงกำหนด

สถานะภาพหรือสัมพันธภาพของสหภาพที่มีต่อนายจ้าง วิธีการร้องทุกข์
เพื่อจะได้ข้อยุติ สำหรับกรณีพิพาทต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างสัญญามี
ผลบังคับใช้

ค. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหนี้สิน
• มีโครงการจัดการเครดิตและหนี้สินสำหรับลูกจ้าง
• มี การจำกั ดการใช้ เงิ นเดื อนของลู กจ้างโดยเสรี เช่น
เงินเดือนถูกหักเพื่อจ่ายค่าที่พักในสัดส่วนที่มากกว่าปกติ
• ลูกจ้างไม่สามารถเข้าถึงเอกสารทางการที่ ระบุ
อัตลักษณ์หรือภูมิลำเนาของตนได้โดยเสรี
• มี ก ารบั ง คั บ ให้ ท ำงานล่ ว งเวลามากกว่ า ที่
กฎหมายภายในประเทศหรื อ สั ญ ญาข้ อ ตกลงร่ ว ม
(collective agreement)4 กำหนด โดยมีการข่มขู่ว่า
จะมีการลงโทษ
ข. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติและการจ้างงาน
• มีการกระทำรุนแรงต่อร่างกายหรือจิตใจหรือ
แบบไม่ทางการ
มีการคุกคาม
• มีการจ้างแรงงานต่างชาติโ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ในกรณีที่พบผู้จัดหาสินค้าหรือบางส่วนของห่วงโซ่อุปทาน
ในทางที่ผิดปกติ
• มีการสรรหาแรงงานผ่านบุคคลที่ส าม รวมถึง ที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ประกอบการต้องประเมินผลในเชิงลึก
เป็นการเพิ่มเติม ดังนี้
การสรรหาแรงงานโดยรัฐ

4
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• ตรวจสอบอย่ า งเข้ ม งวดในสถานการณ์ ท ี ่ มี
ความเสี ่ ย งสู ง เช่ น ประเมิ น บริ ษ ั ท จั ด หาแรงงานที่
ผู้จัดหาสินค้าใช้บริการ หรือผู้จัดหาสินค้าที่ได้วัตถุดิบ
มาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
• กระชับความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ย งสูง เช่น สหภาพแรงงาน ภาคสังคม หรือ
ผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ
• ยกระดับการฝึกอบรมพนักงานและผู้จ ัดหาสิ นค้ า
พร้อมกำหนดกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างเคร่งครัด
• จั ด ให้ ม ี ก ารตรวจสอบสถานที ่ ท ำงานอย่ า ง
เป็นอิสระโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สอบถามลูกจ้างในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยโดย
ไม่มีนายจ้างหรือตัวแทนอยู่ด้วยและจัดหาล่าม

ข้อควรพิจารณาใน
การทา DUE DILIGENCE
ในประเด็นการใช้

แรงงานบังคับ (2)
ความเสี่ยงที่แรงงานเพศชายและเพศหญิงเผชิญใน
ห่ ว งโซ่ อ ุ ป ทานมี ค วามแตกต่ า งกั น และสตรี ย ั ง มี
แนวโน้ ม ตกเป็ น เหยื ่ อ ความรุ น แรงทางเพศหรื อ
การคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อบังคับใช้แรงงาน
หรือเหนี่ยวรั้งไว้ให้ทำงานให้นายจ้าง ในขณะเดียวกัน
แรงงานที่มาจากชนกลุ่มน้อยหรือวัตถุดิบที่ไม่ทราบ
แหล่งที่มามักมีความเสี่ยงสูงว่า มีความเกี่ยวข้องกับ
การบังคับใช้ แรงงาน ด้วยเหตุน ี้ ในการร่างขอบเขต
ความเสี่ยง EU จึงเสนอแนะให้ผู้ประกอบการพิจารณา
บริบทหรือสถานการณ์เฉพาะที่สตรีและชนกลุ่มน้อย
มักมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบที่มากกว่า

นอกจากข้อพิจารณาโดยทั่วไปสำหรับการทำ due
diligence ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับดังกล่าว
ข้า งต้น แล้ว ยังมีข้อควรคำนึงเป็น การเพิ่มเติม ใน
กระบวนการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุ ปทาน
ของตนเพราะมี แ รงงานบางประเภทหรื อ วั ต ถุ ดิ บ
บางอย่างที่มีความเสี่ยงสูงว่า จะมีความเชื่อมโยงกับ 1. การใช้แรงงานเพศหญิงในห่วงโซ่อุปทาน
แรงงานเพศหญิงมักได้รับค่าตอบแทนที่น้อยกว่าแรงงาน
การใช้แรงงานบังคับ
เพศชาย และมักถูกมอบหมายงานที่เป็นอันตรายหรื อ
อ้างอิง
ถูกจ้างงานในลักษณะที่ผิดปกติซึ่งล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยง
European Commission. Guidance on Due Diligence for
สำหรับการใช้แรงงานบัง คั บ ดังนั้น ในการทำ due
EU Businesses to Address the Risk of Forced
Labour in Their Operations and Supply Chains. diligence ผู ้ ป ระกอบการจึ ง ควรให้ ค วามสนใจกั บ
ประเด็ น ทางเพศเป็ น การเฉพาะด้ ว ยโดยคำนึ ง ถึ ง
12.07.2021.
สถานการณ์ดังต่อไปนี้
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1. สถานการณ์ที่สตรีเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ
2. สถานการณ์ความขัดแย้งหรือหลังความขัดแย้งยุติลง
3. ภาคส่วนหรือห่วงโซ่อุปทานที่มีการจ้างแรงงาน
เพศหญิ ง จำนวนมาก เช่ น เครื ่ อ งนุ ่ ม ห่ ม อุ ป กรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การท่ อ งเที ่ ย ว สุ ข ภาพและสั ง คม
สงเคราะห์ งานบ้าน การเกษตร และการตัดดอกไม้สด
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาจต้องปรับเปลี่ยนมาตรการ
เพื่อระบุ ป้องกัน เยียวยา และจัดการกับความเสี่ยงที่
แรงงานเพศหญิงมีแนวโน้มเผชิญมากกว่าเพศชาย เช่น
1. เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลโดยแบ่งแยกเพศ
(gender-disaggregated)
2. ระบุปัจจัยเสี่ยงทับซ้อน (overlapping/accumulated
vulnerabilities) เช่น แรงงานเพศหญิงที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง
และไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ เป็นต้น
3. พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยปัญหาทางเพศโดยเฉพาะ
(gender-sensitive warning system) และให้ความคุ้มครอง
ผู้แจ้ง ในการนี้ ผู้ประกอบการควรประเมินระบบร้องเรียน
ว่า มีอุปสรรคต่อการเข้าถึงสำหรับลูกจ้างเพศหญิงหรือไม่
4. ให้การสนับสนุนลูกจ้างเพศหญิงในการเข้าร่ว ม
การเจรจาต่อรองและการปรึกษาหารืออย่างจริงจังและเท่าเทียม
2. แรงงานที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์หรือผู้ที่นับถือศาสนา
ที่เป็นชนกลุ่มน้อย
EU เสนอแนะให้ผ ู้ประกอบการใน EU ใช้มาตรการต่าง ๆ
เพื ่ อให้ แน่ ใจว่ า ธุ รกิ จหรื อห่ วงโซ่ อ ุ ปทานของตนไม่ ได้
ทำให้เกิดการออกนโยบายการใช้แรงงานบังคับหรือการใช้
แรงงานบังคับในทางปฏิบ ัต ิ ทั้ งทางตรงและทางอ้ อมต่ อ

Credit: Anti-Slavery International

แรงงานที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์หรือผู้ที่นับถือศาสนาที่เป็น
ชนกลุ่มน้อย พร้อมกันนี้ ผู้ประกอบการควรหาทางหยุดยั้ง
ป้องกัน หรือเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นที่มีความเกี่ ยวข้อง
กับตนโดยตรงแม้จะไม่ได้มีส่วนทำให้เกิดผลกระทบนั้นก็ตาม
ในการนี้ ผู้ประกอบการอาจพิจารณาใช้อำนาจต่อรองที่มีเพื่อ
ระงับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
การสืบหาแหล่งที่มาของวัตถุดิบเป็นขั้นตอนที่สำคัญใน
การสร้ า งความโปร่ ง ใสในการประกอบกิ จ การของ
ผู้ประกอบการใน EU และเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงใน
การใช้วัตถุดิบที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับ
ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการใน EU ควรให้ความสำคัญกับ
การจั ดทำแผนการดำเนิ นงานที ่ เป็ นรู ปธรรม มี กำหนด
ระยะเวลาที ่ ช ั ดเจน และมี ผลผู กมั ดผู ้ จ ั ดหาสิ นค้ าและ
หุ ้ นส่ วนธุ รกิ จรายอื ่ นเพื ่ อเก็ บรวบรวมข้ อมู ลเกี ่ ยวกั บ
ถิ่นกำเนิดสินค้าที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้
หากภายหลังได้ดำเนินการตามแผนแล้ว แต่ยังคงไม่
ทราบแหล่งที่มาของสินค้าหรือสำแดงว่ามาจากประเทศที่มี
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ความเสี่ยงสูง ผู้ประกอบการอาจประเมินสถานการณ์ว่า
สามารถเข้ าไปตรวจสอบสถานที ่ ทำงานหรื อพู ดคุ ยกั บ
แรงงานได้อย่างอิสระเพื่อรวบรวมข้อมูลได้หรือไม่ หากไม่
สามารถกระทำได้ ให้ ผ ู ้ จ ั ดหาสิ นค้ าแสวงหาวั ตถุ ด ิ บจาก
ผู้ค้ารายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ประกอบการใน EU ได้ทำ due diligence
และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการใช้
แรงงานบังคับแล้ว แต่ยังไม่สามารถทำให้ผู้ประกอบการ
ในห่วงโซ่อุปทานของตนดำเนินการลดความเสี่ยง แก้ไข
ผลกระทบ หรือเยียวยาผู้เสียหายได้ อาจต้องพิจารณาใช้
มาตรการในระดับที่สูงขึ้นเพื่อตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และเยียวยาผู้เสียหายในลำดับต่อไป
อ้างอิง
European Commission. Guidance on Due Diligence for EU
Businesses to Address the Risk of Forced Labour in Their
Operations and Supply Chains. 12.07.2021.

ผูป้ ระกอบการใน
ประเทศที่สามจะถูก
ใช้มาตรการอย่างไร
หากไม่มีการปรับปร ุง
เมื ่ อผู ้ ประกอบการใน EU ได้ ทำ due diligence และ
พบความเสี่ยงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว ต้องพยายาม
ลดความเสี่ยงหรือเยียวยาผลกระทบเหล่านั้นตามระดับ
ความรุนแรง โดยในเบื้องต้นอาจเริ่มด้วยการหารือและ
การให้การสนับสนุนด้วยวิธีต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการใน
ห่วงโซ่อุปทานของตนก่อน อนึ่ง หากไม่มีการแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง อาจต้องยกระดับมาตรการจนถึงขั้นการตัด
ความสั มพั นธ์ ทางธุ รกิ จ (disengagement) และต้ อง
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในกรณี ท ี ่ ตรวจพบความเสี ่ ยงในการใช้ แรงงานบั งคั บ
ผู้ประกอบการควรให้การสนับสนุนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมถึง
ทางการเงินแก่ผู้จัดหาสินค้าหรือหุ้นส่วนธุรกิจในการปฏิบัติ
ตามแผนแก้ไขสถานการณ์ (corrective action plan) เช่น
จัดการหารือกับผู้ประกอบการโดยมีตัวแทนของลู กจ้ าง
กำหนดเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาหากไม่มีการปรั บปรุ ง
ภายในระยะเวลาหรื อ ตามตั ว บ่ ง ชี ้ ท ี ่ ก ำหนด อนึ่ ง
ผู้ประกอบการอาจยังคงทำธุรกิจกับผู้จัดหาสินค้าต่อไปเพื่อ
ป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบจากการใช้แรงงานบั งคั บ

Credit: Aproposdecriture
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โดยโน้มน้าวให้รัฐบาลแก้ไขนโยบายหรือสร้างแนวปฏิบัติที่ดี
3. อธิบายเหตุผลประกอบการตัดสินใจไม่ตัดความสัมพันธ์
ในการจ้างงาน
ทางธุรกิจโดยอ้างอิงกับนโยบายของตน พร้อมแจ้งให้ทราบ
ถึ งมาตรการที ่ จ ะใช้ ในการเยี ยวยาผลกระทบ และ
ในบางกรณี การตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (disengagement)
เป็นวิธ ีที่จำเป็นเพื่ อให้ ข้ อต่ อรองของผู้ ประกอบการใน การพิจารณาต่อสัญญาในอนาคต
การแก้ ป ั ญหาการใช้ แรงงานบั งคั บได้ ร ั บการพิ จารณา
อย่ างจริ งจั ง โดยหากเลื อกตั ดความสั มพั นธ์ ทางธุ รกิ จ
ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น
และดำเนินการยุติความสัมพันธ์อย่างมีความรับผิ ดชอบ
(responsible disengagement) เช่น
1. ปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศ มาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศ และข้อตกลงที่เจรจาร่วมกัน
2. แจ้งการยกระดับมาตรการตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ให้ทราบล่วงหน้า
3. ระบุ รายละเอี ยดประกอบการตั ดสิ นใจในการตั ด
ความสั มพั นธ์ ทางธุ รกิ จต่ อผู ้ บริ หารของบริ ษ ั ทหรื อ
สหภาพแรงงาน

ในกรณีที่ผู้ประกอบการพบว่า ธุรกิจของตนได้ก่อให้เกิดหรือ
มีส่วนทำให้เกิดการใช้แรงงานบังคับ ต้องมีมาตรการเยียวยา
หรือให้ความร่วมมือเพื่อให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่สถานการณ์
เดิมหากผลกระทบนั้นไม่เกิดขึ้น หรือเยียวยาให้ได้สัดส่วน
กับความเสียหายที่ได้รับ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควร
ปรึกษาและเข้าหาผู้เสียหายหรือตัวแทนเพื่อหาข้อสรุ ป
ในการเยียวยา อนึ่ง การใช้แรงงานบังคับจัดเป็นการกระทำ
ความผิดทางอาญา ผู้ประกอบการจึงควรมีระบบรายงาน
การกระทำความผิดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องที่ และในกรณีที่
เป็ นต้ นเหตุ หรื อมี ส ่ วนทำให้ เกิ ดการใช้ แรงงานบั งคั บ
ผู้ประกอบการควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อเยียวยา
ผู้เสียหายอย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอาจไม่สามารถตัดความสัมพันธ์
ทางธุ ร กิ จ ได้ ในทั น ที ด ้ ว ยเหตุ ผ ลบางประการ เช่ น
ติดข้อกำหนดในสัญญา มีการลงทุนในกองทุนรวม (pooled
portfolio) หรือไม่สามารถหาผู้จัดหาสินค้ารายอื่นได้เพราะ
วัตถุดิบที่สำคัญสามารถหาได้จากเฉพาะผู้ประกอบการ
เฉพาะกลุ่มที่ทำธุรกิจในพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงสูง เป็นต้น
ในกรณีดังกล่าว ผู้ประกอบการอาจพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
1. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
2. พิจารณาไตร่ตรองและทบทวนความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป

เมื ่ อ เดื อ นมี น าคม 2564 รั ฐ สภายุ โ รป (European
Parliament) มี มติ ให้ คณะกรรมาธิ การยุ โรปเสนอร่ าง
กฎหมายที่มีมาตรการเพิ่มเติม เช่น การห้ามนำเข้าสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และให้
ความตกลงทางการค้าของ EU มีข้อกำหนดด้านการพัฒนา
และการค้ าที ่ ย ั ่ งยื น เป็ นต้ น และเพื ่ อเป็ นการเยี ยวยา
ผู้เสียหาย ผู้ประกอบการควรมีความรับผิดทางกฎหมายและ
ต้องโทษปรับสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือมีส่วนทำให้
เกิดขึ้นนอกจากจะพิส ูจน์ได้ว ่าได้กระทำ due diligence
และดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายแล้ว ทั้งนี้
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ผู้เสียหายในประเทศที่สามสามารถฟ้องร้องผู้ประกอบการ
ตามกฎหมายของ EU ได้ และรั ฐสภายุ โรปยั งเสนอให้
กฎหมายมี ผลใช้ บ ั งคั บผู ้ ประกอบการขนาดเล็ กและ
ขนาดกลาง (SMEs) ที่ถูกขึ้นบัญชีหรือที่มีความเสี ่ ยงสู ง
ด้วยเช่นกัน
จากที่กล่าวมาทั้งหมดในบทความก่อนหน้าและบทความนี้
แม้แนวปฏิบัติดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ผู ้ ประกอบการใน EU แต่ ย ั งมี ผลกระทบทางอ้ อมต่ อ
ผู้ประกอบการในประเทศที่สามซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นผู้ประกอบการที่จัดหาสินค้า
หรื อบริ การ (supplier) ให้ ก ั บผู ้ ประกอบการใน EU
โดยตรง ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการชาวไทย ศุลกากร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเตรียมการเพื่อรับมือต่อไป
อ้างอิง
European Commission. Guidance on Due Diligence for EU
Businesses to Address the Risk of Forced Labour in Their
Operations and Supply Chains. 12.07.2021.
European Parliament. Press room MEPs: Companies must no
longer cause harm to people and planet with impunity.
https://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20210304IPR99216/meps-companies-must-no-longercause-harm-to-people-and-planet-with-impunity . Accessed
15 March 2021.

ผูป้ ระกอบการชาวไทย

และศ ุลกากร
ควรเตรียมพร้อม
รับมืออย่างไร
ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาหลัก (Fundamental
Conventions) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
จำนวน 6 ฉบับ จาก 8 ฉบับ ซึ่งรวมถึงอนุสัญญาฉบับที่ 29
ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ พ.ศ.2473
(ค.ศ.1930) ที ่ ประเทศไทยให้ ส ั ตยาบั นเมื ่ อปี 2512
อย่างไรก็ตาม ยังมีอนุสัญญาหลักของ ILO อีก 2 ฉบับ
ที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน ได้แก่ 1) อนุสัญญาฉบับที่ 87
ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิใน
การรวมตัว (Freedom of Association and Protection
of the Right to Organise Convention, 1948 (No.
87)) และ 2) อนุ ส ั ญญาฉบั บที ่ 98 ว่ าด้ วยสิ ทธิ ใน
การรวมตัวและต่อรองกับนายจ้าง (Right to Organise
and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98))
ด้วยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศ
ประเทศไทยอาจจัดอยู่ในประเทศที่ไม่มีความเสี่ยงสูงมากนัก
อนึ่ง ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา มีแรงผลักดันให้ประเทศไทย
ให้สัตยาบันอนุสัญญา 2 ฉบับข้างต้น และเป็นสาเหตุที่ทำให้
สหรัฐอเมริการะงับสิทธิพิเศษทางศุลกากร (Generalized
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System of Preferences: GSP) ที ่ เคยให้ แก่ ประเทศไทย5
ดังนั้น ความเคลื่อนไหวของ EU ล่าสุดในครั้งนี้จึงอาจเป็น
โอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทยในการศึกษาและพิจารณาให้
สั ตยาบั นอนุ ส ั ญญาทั ้ ง 2 ฉบั บ เพื ่ อยกระดั บมาตรฐาน
แรงงานให้สอดคล้องกับสากลและเป็นผลดีต่อทั้งเศรษฐกิจ
ของประเทศ ลูกจ้าง และนายจ้างในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื ่ อสหรั ฐอเมริ กาได้ เพิ ่ มความเข้ มงวดในการบั งคั บใช้
กฎหมายแรงงานกับสินค้าที่พบว่ามี การฝ่าฝืนกฎหมาย
แรงงานในทำนองเดียวกับ EU6 กล่าวคือ ผู้ประกอบการที่ถูก
ออกคำสั่งห้ามนำเข้า นอกจากจะไม่สามารถส่งสินค้ามายัง
สหรัฐอเมริกาได้แล้ว ยังอาจถูกศุลกากรสหรัฐอเมริกา (CBP)
ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาด้วย โดย CBP มีอำนาจ
ในการสืบสวนสอบสวนทุกขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทาน

พิจารณาลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางหนี้สินของ
ลูกจ้าง และให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการใน EU ใน
การปรึกษาหารือหรือขอความช่วยเหลือเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
ก่อนถูกพิจารณาตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจและถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายของ EU

สถานะล่าสุดจากกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 พบว่า
ในขณะนี้ สหรัฐฯ อยู่ระหว่างดำเนินขั้นตอนเพื่อต่ออายุโครงการ GSP
โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าที่ได้รับสิทธิ
GSP จะต้องชำระภาษีในอัตราปกติ (MFN)

6

ถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญใน
การพิจารณาความเสี่ยงการใช้แรงงานบังคับ ในปัจจุบัน
ผู้ประกอบการได้กระจายฐานการผลิตไปยังประเทศต่าง ๆ
ในเอเชีย รวมทั้งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN
Economic Community) ผู้ประกอบการจึงควรตรวจสอบ
ความชัดเจนของถิ่นกำเนิดสินค้าว่า ทราบแหล่งที่มาหรือไม่
หรือมาจากแหล่งที่มีความเสี่ยงสูงในการใช้แรงงานบังคับ
หรือไม่ นอกจากนี้ ศุลกากรในประเทศสมาชิกอาจกระชับ
นอกจากนี้ ในปัจจุบ ัน มีแรงงานต่างชาติจำนวนมากใน ความร่ วมมื อระหว่ างกั นเพื ่ อรั บรองความถู กต้ องของ
ประเทศไทยทั้งที่เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายและที่ไม่ถูก
Credit: CGFTheForum
กฎหมายซึ ่ งเป็ นปั จจั ยเสี ่ ยงอย่ างหนึ่ งที่ EU กำหนดให้
ผู ้ ป ระกอบการใน EU ทำ due diligence ด้ ว ยเหตุ นี้
ผู ้ ป ระกอบการชาวไทยที ่ อยู ่ ในห่ ว งโซ่ อ ุ ปทานของ
ผู้ประกอบการใน EU และมีการจ้างแรงงานต่างชาติจึงอาจ
ต้องพิจารณาปรับปรุงการจ้างแรงงานให้สอดคล้องกับที่ EU
กำหนดด้วย เช่น ทำสัญญาจ้างแรงงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เป็ นต้ น ในทำนองเดี ยวกั น ผู ้ ประกอบการชาวไทยอาจ
5

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาศุลกากรสหรัฐอเมริกา (CBP) และองค์การอาหาร
และยาสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ออกคำสั่งลักษณะดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นทุกปี
โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีแนวโน้มว่า รัฐบาลของประธานาธิบดี
Joe Biden จะยังคงนโยบายดังกล่าวไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภาคอุตสาหกรรมประมง
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หนั งสื อรั บรองถิ ่ นกำเนิ ดสิ นค้ าโดยอาจพิ จารณานำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ บล็อกเชน (blockchain) เข้ามาใช้
ดังเช่นที่ส ิงคโปร์และออสเตรเลี ยประสบความสำเร็ จใน
การทดลองใช้บล็อกเชนเชื่อมต่อระบบของศุลกากรเพื่ อ
ตรวจสอบยืนยันความถู กต้ องของเอกสารทั้ งในรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบกระดาษเมื่อเดือนสิงหาคม 2564
นอกจากนี้ ศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณา
ยกระดับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO ด้วย
การเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบ ัติตามกฎหมาย
แรงงานโดยร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน และในขณะเดียวกัน
ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งรวมถึงประเทศไทยอาจใช้โอกาสนี้

ขยายโครงการ AEO สู่ระดับพหุภาคี เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ ผ ู ้ ประกอบการและยกระดั บความมั ่ นคงปลอดภัยใน
ห่ ว งโซ่ อ ุ ปทานระดั บภู ม ิ ภาคอั นเป็ นการสนั บสนุ น
ผู้ประกอบการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้สามารถ
ส่งออกไปยัง EU ได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย7
ในประเด็นการใช้แรงงานเพศหญิ งหรื อชนกลุ่ มน้ อยนั้ น
องค์การศุลกากรโลก (WCO) มีนโยบายส่งเสริมความเท่า
เทียมทางเพศและความหลากหลาย (gender equality
and diversity) ตั้งแต่ปี 2556 และคณะมนตรีความร่วมมือ
ทางศุลกากร (Customs Co-operation Council) ได้มีมติออก
ปฏิญญาว่าด้วยความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลาย

Credit: Oracle

7 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ AEO ระดับพหุภาคีได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร

(CPMU news) ฉบับเดือนสิงหาคม 2564 (https://bit.ly/3jNDVVn)
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ในศุลกากร (Declaration of the Customs Co-operation อ้างอิง
Council on Gender Equality and Diversity in Customs) กระทรวงแรงงาน. อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือ
แรงงานบังคับพ.ศ.2473 (ค.ศ.1930).
เพื่อผลักดันประเด็นดังกล่าว ในขณะเดียวกัน ศุลกากรใน
http://www3.mol.go.th/en/node/3399 . เข้าถึง 7 กันยายน
2564.
หลายประเทศได้ใช้มาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
และความหลากหลายทั้งในและนอกองค์กร จึงอาจกล่าวได้ว่า กรมการค้าต่างประเทศ. โครงการ GSP สหรัฐอเมริกา.
https://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceDataศุลกากรสามารถใช้โอกาสนี้ในการสร้างแนวปฏิบัติในการใช้
Information/dft-service-data-privilege/Detail-dft-servicedata-privilege/ArticleId/5010/5010 . เข้าถึง 7 กันยายน 2564.
แรงงานสำหรับผู้ประกอบการโดยการเป็นตัวอย่างที่ด ีใน
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ‘3 เหตุผล’ ถึงเวลาไทยต้องลง
ประเด็นดังกล่าวด้วย8
ความเปลี่ยนแปลงในการค้าระหว่างประเทศครั้งนี้เป็นอีก
เหตุ การณ์ หนึ ่ งที ่ แ สดงให้ เ ห็ นถึ งความหมายของ
ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 และภารกิจ
ของศุลกากรที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในโลก
ปัจจุบันด้วยการยกระดับความร่วมมือระหว่างศุลกากร
ด้วยกันระหว่างศุลกากรกับผู้ประกอบการ และระหว่าง
ศุลกากรกับหน่วยงานรัฐอื่น ๆ อันเป็นสามเสาหลักใน
WCO SAFE Framework of Standards โดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าและยกระดับ
ความมั่นคงปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

นาม ‘ILO 87 และ 98’. https://tdri.or.th/2019/12/ilo-87-and98/ . เข้าถึง 7 กันยายน 2564.
International Labour Organization. Ratifications for Thailand.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1120
0:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102843 . Accessed 7
September 2021.
Singapore Customs. Australia and Singapore’s blockchain trial
shows promising results for reducing transaction costs.
https://www.customs.gov.sg/news-and-media/mediareleases/2021-08-18-Media-Release.pdf. Accessed 23
August 2021.
SeafoodSource. FDA, CBP stepping up enforcement of labor
rules on imports.
https://www.seafoodsource.com/news/supplytrade/impor
t-expert-expects-us-customs-fda-to-step-up-forcedlaborenforcement?ck_subscriber_id=638813816&utm_sour
ce=convertkit&utm_medium=email&utm_campaign=CTS%
20Wee
kly%20Border%20Management%20Brief%2003%2F26%2F2
1%20-%205551422 . Accessed 29 March 2021.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายใน
ศุลกากรได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนมิถุนายน
2564 (https://bit.ly/3h8Z0b4)
8
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ศุลกากรเบลเยียมออกแบบฟอร์มใหม่สำหรับสำแดงเงินสด
ในการเดินทางเข้า/ออกเบลเยียมจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ผู้เดินทางต้องสำแดงทั้งเงินสดที่นำติดตัว
และเงินสดที่ไม่ได้ติดตัวที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 ยูโร (ประมาณ 380,000 บาท) ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร อนึ่ง เงินสดในที่นี้
หมายความรวมถึงตราสารเปลี่ยนมือที่ให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ (bearer negotiable instruments) แต่ไม่รวมถึงทองคำซึ่งไม่ต้องสำแดง
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ศุลกากรเบลเยียมได้ออกแบบฟอร์มใหม่สำหรับการสำแดงเงินสดสำหรับ
ผู้ที่เดินทางระหว่างประเทศสมาชิก EU ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2564 เป็นต้นมา
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/3jWMD3T (เฉพาะภาษาฝรั่งเศสและภาษาดัทช์)
อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2564 EU ได้ใช้บังคับกฎหมายสำแดงเงินตราฉบับใหม่สำหรับผู้ที่เดินทางเข้า/ออก EU
ตามที่สำนักงานฯ ได้เคยนำเสนอไปแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3E2Iy68 และสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับการเดินทางเข้า/ออก EU เป็นภาษาอังกฤษได้ที่ https://bit.ly/2X8FaWP
อ้างอิง
Belgium Customs. TRANSPORT TRANSFRONTALIER D'ARGENT LIQUIDE - NOUVEAUX FORMULAIRES POUR LE TRANSPORT DANS L’UE.
https://finances.belgium.be/fr/Actualites/transport-transfrontalier-dargent-liquide-nouveaux-formulaires-pour-le-transport-dans-l.
Accessed 9 September 2021.
Belgium Customs. I AM TRAVELLING WITHIN THE EU. https://finance.belgium.be/en/customs_excises/privateindividuals/travelling/movement-cash/within-eu . Accessed 9 September 2021.
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WTO พบการส่งออกสินค้าขั้นกลางขยายตัวในไตรมาสแรกหลังฟื้นตัวจาก Covid-19
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 องค์การการค้าโลก (WTO) รายงานว่า การส่งออกสินค้าขั้นกลาง (intermediate goods)
เช่น ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ มีการขยายตัวร้อยละ 20 ในไตรมาสที่ 1/2564 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ของปี 2563 และแสดงให้เห็นแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องหลังจากมีการหดตัวอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 2/2563
อันเป็นระยะเวลาเดียวกับที่ทั่วโลกเริ่มเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ในการนี้ เอเชียมีการขยายตัวการส่งออกสินค้าขั้นกลางมากที่สุดในไตรมาสที่ 1/2564 (ร้อยละ 28) อันสืบเนื่องมาจาก
การส่งออกของจีนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์เทคโนโลยีสารเสนเทศและโซลาเซลส์
เมื่อ พิจ ารณาประเภทสิน ค้า พบว่า สิน แร่ อัญ มณี และแร่ธ าตุห ายากถูก ส่งออกเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 43
ซึ่ง มากกว่าสินค้าประเภทอื่น ๆ ส่วนสินค้าประเภทเครื่องดื่มมีการขยายตัวการส่งออกที่รองลงมา (ร้อยละ 22)
อนึ่ง ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับภาคการขนส่งมีการฟื้นตัวน้อยที่สุด (ร้อยละ 6) หลังจากหดตัวอย่างรวดเร็ว
ในปี 2563 เมื่อ Covid-19 ส่งผลกระทบต่ออุปทานในการผลิต
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3zanW8F นอกจากนี้ WTO ยังได้จัดทำรายงานเฉพาะ
สำหรับ การค้าสินค้าประเภทแร่ในกลุ่มแพลตินัม (platinum group metals) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิ ต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา (catalytic converter) และอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยคิดเป็น
ร้อยละ 2 ของสินแร่ อัญมณี และแร่ธาตุหายากที่ส่งออกในปี 2563 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3tw3ePl
อนึ่ง สถิติการส่งออกสินค้าขั้นกลางนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในตลาดชิ้นส่วน ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์เสริมเพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าขั้นสุดท้าย (final product) และเป็นตัวบ่งชี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน
อ้างอิง
WTO. Exports of intermediate goods sustain gains in Q1 of 2021 after rebound from pandemic.
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/miwi_02sep21_e.htm . Accessed 10 September 2021.

สำนักงำนทีป่ รึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH

15

รายงานความเคลื่อนไหว

EU ออกกฎหมายสินค้าทีใ่ ช้ได้สองทางฉบับใหม่ เริม่ ใช้บังคับ 9 กันยายน 2564
ตั้งแต่วัน ที่ 9 กันยายน 2564 เป็นต้นมา สหภาพยุโรป (EU) ได้บังคับใช้กฎหมายควบคุมการส่งออก
สินค้าที่ใช้ได้สองทาง (dual-use goods) ฉบับใหม่ หรือ Regulation (EU) 2021/821 ซึ่งใช้แทนฉบับเก่าที่
ออกเมื่อปี 2552 โดยกฎหมายฉบับใหม่มีสาระสำคัญในเบื้องต้น ดังนี้
1. กำหนดให้กฎหมายครอบคลุมมิติ “ความมั่นคงของมนุษย์” (human security) เพื่อให้ EU สามารถ
รับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ใช้ได้สองทางประเภทใหม่ ๆ ที่เป็นภัยต่อสิทธิมนุษยชนและความมั่นคง
ของประเทศและนานาชาติ เช่น เทคโนโลยีสอดแนมในโลกไซเบอร์ (cyber-surveillance technologies)
2. ปรับปรุงคำนิยามใหม่ เช่น “ผู้ส่งออก” (exporter) มีความหมายรวมถึงบุคคลธรรมดาและนักวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเทคโนโลยีที่ใช้ได้สองทาง
3. ปรับปรุงขั้นตอนการออกใบอนุ ญาตให้ง่ายขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการออกใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์ และให้คณะกรรมาธิการปรับปรุงแก้ไขรายการสินค้าหรือประเทศปลายทางที่ต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษ
ด้วยการออกกฎหมายลำดับรอง (delegated act) เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขกระทำได้ง่ายขึ้นและทันต่อสถานการณ์
4. พัฒ นาการแลกเปลี่ย นข้อ มูล ระหว่า งหน่ว ยงานที่อ อกใบอนุญ าตและคณะกรรมาธิก ารเพื่อ เพิ่ม
ความโปร่งใสในขั้นตอนการออกใบอนุญาต
5. ประสานงานและยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การสร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตและหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
6. จัดตั้งโครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิก
7. หารือกับประเทศที่สามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าในการแข่งขัน (level playing field) ในระดับโลก
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ที่ https://bit.ly/3hmQQfE
อ้างอิง
European Commission. Strengthened EU export control rules kick in.
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2297 . Accessed 10 September 2021.
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สหรัฐอเมริกาเตรียมออกกฎหมายเก็บค่าธรรมเนียมคาร์บอน คาดบังคับใช้ปี 2567
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้แทนรัฐสภาได้ยื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อเสนอให้จัดเก็บค่าธรรมเนียม
ปรับคาร์บอน ณ พรมแดน (border carbon adjustment: BCA) สำหรับสินค้าที่นำเข้ามายังสหรัฐอเมริกาที่มีการปล่อย
คาร์บอนในปริมาณที่สู ง เพื่อรักษาการจ้างงานในสหรัฐฯ และป้องกันการรั่วไหลของคาร์บอน (carbon leakage) เมื่อ
ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ต่ำกว่าของสหรัฐฯ เพื่อลดต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมาย
อนึ่ ง ความเคลื่ อนไหวของสหรั ฐฯ ในครั้ งนี้ เป็ นผลมาจากการเสนอร่ างกฎหมายในลั กษณะเดี ยวกั นของ
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมที่สหรัฐฯ
จะจัดเก็บไม่ใช่ค่าธรรมเนียมที่เทียบเท่ากับอัตราภาษีภายในประเทศหรือราคาสิทธิในการปล่อยคาร์บอนตามร่างกฎหมาย
ของ EU แต่เป็นค่าธรรมเนียมที่จะคำนวณจากต้นทุนที่ผู้ประกอบการในสหรัฐฯ ต้องแบกรับในการปฏิบัติตามกฎหมายของ
สหรัฐฯ ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อนึ่ง ค่าธรรมเนียม BCA จะนำมาใช้กับสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น
1. เหล็ก เหล็กกล้า อะลูมิเนียม และซีเมนต์
2. สิ นค้ าอื่ น ๆ ที่ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการคลั ง (Secretary of the Treasury) เห็ นว่า 2.1) มี ข้ อมู ลที่
น่าเชื่อถือสำหรับกำหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการผลิต และ 2.2) ควรเก็บค่าธรรมเนียม BCA เพื่อ
ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ
3. สินค้าอื่น ๆ ที่มีส่วนประกอบของสินค้าข้างต้นมากกว่าร้อยละ 50
4. เชื้อเพลงที่กำหนด กล่าวคือ ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือสินค้าที่ได้จากก๊าซธรรมชาติ
ปิโตรเลียม หรือถ่านหินที่ใช้หรืออาจนำมาใช้เพื่อปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
5. สิน ค้า อื่น ๆ ที ่ฝ ่า ยบริห ารกำหนด โดยเป็น ที ่ค าดว่า รายการสิน ค้า จะเพิ ่ม มากขึ้น เมื ่อ สหรัฐ ฯ
ปรับปรุงวิธีการกำหนดปริมาณคาร์บอนในสินค้าประเภทต่าง ๆ
อนึ่ง ร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับสินค้าที่ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (OECD) กำหนดให้เป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงสินค้าจากประเทศที่ไม่ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียม
คาร์บอนจากสินค้าของสหรัฐฯ และมีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เทียบเท่ากับของสหรัฐฯ
ในเบื้องต้น เป็นที่คาดว่า กฎหมายจะเริ่มใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2567 (ค.ศ. 2024)
อ้างอิง
Brian Picone. Legislation to Impose “Border Carbon Adjustment” Fee on Imported Steel and Other “Carbon-Intensive” Goods Introduced in
US Congress. WHITE & CASE. https://www.whitecase.com/publications/alert/legislation-impose-border-carbon-adjustment-feeimported-steel-and-other-carbon. Accessed 10 September 2021.
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ศุลกากรสหรัฐอเมริกาตรวจยึดเฟนตานิล 2.85 กก. มีฤทธิ์ฆา่ คนได้ถึงล้านคน
เมื่ อ วั น ที่ 3 กั น ยายน 2564 ศุ ล กากรสหรั ฐ อเมริ ก า (CBP)
แถลงการณ์ตรวจยึดเฟนตานิล (fentanyl) ปริมาณ 2.85 กิโลกรัม ณ วันที่
24 สิ งหาคม 2564 โดยเจ้ าหน้ าที่ สำนั กงานศุ ลกากรเมมฟิ ส (Memphis)
ฝ่ายตรวจปล่อยของเร่งด่วน
ในการตรวจยึดดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตรวจพบพัสดุที่สำแดงเป็นงาน
และอุปกรณ์เทคนิคสำหรับไม้แกะสลัก (wood crafts art and technique
of making) ที่ ส่ งมาจากเมื อ งมิ เชากั น (Michaocan) ประเทศเม็ ก ซิ โ ก
มายั ง ที่ อ ยู่ ใ นย่ า นตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ข องเมื อ งฮุ ส ตั น (Houston)
เมื่อเปิดตรวจ จึงพบกล่องไม้ไม่ขัดเงาพร้อมฝาเปิด ภายในมีงานแกะสลักไม้
อย่า งไรก็ต าม หลัง จากทำการเอ็ก ซเรย์จึง ตรวจพบความผิด ปกติใ น
กล่อ ง 2 ใบ กล่าวคือ มี ผ งสีขาวอยู่ภ ายในช่องว่างที่ทำขึ้นระหว่างผนังของกล่อง (double walling) ในการนี้
เจ้าหน้าที่จึงให้สุนัขดมกลิ่นตรวจสอบและพบว่าเป็นสารเสพติดซึ่งได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการว่าเป็นเฟนตานิล
เฟนตานิลเป็นสารเสพติดที่คล้ายมอร์ฟีนแต่มีความรุนแรงกว่า 100 เท่า มักถูกนำมาใช้ทางการแพทย์ใน
ห้องฉุกเฉินเพื่อการระงับอาการปวดรุนแรง โดยเฟนตานิล 1 กิโลกรัม สามารถทำให้คนเสียชีวิตได้ 500,000 คน
ดังนั้น เฟนตานิลจำนวน 2.85 กิโลกรัมที่ตรวจยึดได้ครั้งนี้ อาจฆ่าผู้คนได้ถึง 1.425 ล้านคน
เฟนตานิลนอกจากเป็ นภัยต่อประชาชนแล้ว ยังเป็นอั นตรายต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ทำการตรวจสอบ
สินค้าด้วยเพราะเฟนตานิลปริมาณเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เสียชีวิตได้ ด้วยเหตุนี้ CBP จึงจัดหาเครื่องมือตรวจสอบ
ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตั้งแต่ปี 2562
อ้างอิง
U.S. Customs and Border Protection. Memphis Seizes 2.85 Kilos of Fentanyl in Cute Little Wooden Display Boxes.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/memphis-seizes-285-kilos-fentanyl-cute-little-wooden-display-boxes .
Accessed 13 September 2021.
Homeland Preparedness News. House bill would give border agents tool to detect synthetic opioids.
https://homelandprepnews.com/stories/38429-house-bill-would-give-border-agents-tool-to-detectsynthetic-opioids/.
Accessed 13 September 2021.
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ศุลกากรประเทศสมาชิก EU เพิม่ ความเข้มงวดตรวจหาเอทีลีนออกไซด์ตกค้างในสินค้าเกษตร
ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) หลายประเทศตรวจพบเอทีลีนออกไซด์
(ethylene oxide) ความเข้มข้นสูงตกค้างในเมล็ดงาจากอินเดียและพบในสินค้าอาหารประเภทอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
ในเวลาต่อมา เช่น เครื่องเทศ อาหารเสริม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ศุลกากรประเทศสมาชิก EU จึงหันมาเพิ่มความเข้มงวดใน
การควบคุมตรวจสอบและพัฒนาเทคนิคการตรวจหาสารตกค้าง
เอทีลีนออกไซด์เป็นสารเคมีอันตรายซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็ง การกลายพันธุ์ของเซลล์ และความผิดปกติ
ของระบบสืบพันธุ์หากร่างกายได้รับในระยะเวลานาน ในการนี้ EU ได้ห้ามใช้สารดังกล่าวในการฆ่าเชื้อเมล็ดพืช
และเครื่องเทศ แต่ยังคงพบการใช้งานในบางประเทศอยู่
ศุลกากรฟินแลนด์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตรวจพบเอทีลีนออกไซด์ตกค้างในสินค้าอาหารทั้งจากในและนอก EU
เช่น เมล็ดงา ผลิตภัณฑ์จากนัทที่มีเมล็ดงาเป็นส่วนประกอบ ผงไซเลียม (psyllium powder) เป็นต้น โดยได้เพิ่ม
การตรวจสอบมากขึ้นหลังได้รับรายงานจากประเทศสมาชิกอื่น ๆ
อนึ่ง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางศุลกากร (customs laboratory) ของฟินแลนด์เคยตรวจพบเอทีลีนออกไซด์
ในอดีต แต่เนื่องจากมีการตรวจพบลดลงเรื่อยมา จึงหยุดตรวจหาตั้งแต่ 20 ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม การตรวจพบ
ใหม่ในครั้งนี้ เป็ น เหตุให้ ต้องพิจ ารณายกระดับการควบคุมตรวจสอบอีกครั้งเพื่อปกป้องประชาชนจากสินค้าที่
อันตรายต่อสุขภาพ
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางศุลกากรได้ที่จดหมายข่าว
ศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ https://bit.ly/3k6MwCL
อ้างอิง
Finland. Finnish Customs detected prohibited ethylene oxide in several foodstuffs.
https://tulli.fi/en/-/finnish-customs-detected-prohibited-ethylene-oxide-in-several-foodstuffs . Accessed 14 September 2021.
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รายงานความเคลื่อนไหว

ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในสหราชอาณาจักรแบกรับภาษีนำเข้าทีส่ ูงขึ้นหลัง Brexit
นับแต่สหราชอาณาจักรได้ออกจากสหภาพศุลกากรและตลาดร่วมของสหภาพยุโรป (EU) อย่างสมบูรณ์
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้เสียภาษีนำเข้าสินค้าจาก EU ราว 2.2 พันล้านปอนด์
(ประมาณ 1 แสนล้านบาท) ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 42 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2564
หลังจากระยะเวลาเปลี่ย นผ่านสำหรับ การถอนสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักรสิ้น สุด ลง (Brexit)
การนำเข้าสินค้าจาก EU มีความซับซ้อนและใช้เวลามากกว่าเดิม ในขณะที่ผู้ประกอบการไม่มีเวลาหรือทรัพยากรที่
เพียงพอในการเตรียมพร้อมสำหรับ ต้น ทุนเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้ามี
ความซับ ซ้อนสำหรับ สิน ค้า ที่ผ ลิตนอก EU รวมถึงสินค้าที่อ าจมีส่ว นประกอบของสิน ค้าที่ผ ลิต จากนอก EU
โดยสินค้าทั้งสองประเภทนี้ไม่รวมอยู่ในความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหราชอาณาจักรและ EU
นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป กฎระเบียบใหม่ว่าด้วยการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ จาก EU
จะมี ผ ลใช้ บั งคั บ กล่ าวคื อ ผู้ ป ระกอบการใน EU ที่ ส่ งออกต้ อ งยื่น ใบรับ รองสุ ขอนามั ย (Health Certificate)
ในขณะที่ผู้ประกอบการในสหราชอาณาจักรที่นำเข้าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยขั้นตอนดังกล่าวเป็นต้นทุนที่
เพิ่มขึ้นที่จะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการในสหราชอาณาจักรที่ประสบปัญหาผลกำไรลดลงอยู่แล้ว
เป็นที่คาดว่า งานเอกสารทางศุลกากรที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ผู้ประกอบการแบกรับต้นทุนถึง 7.5 พันล้านปอนด์/ปี
(ประมาณ 8.77 แสนล้านบาท)
อ้างอิง
Orlando Whitehead. UK taxes on EU imports up 42%, British businesses bear Brexit costs. The Brussels Times: 14 September 2021.
https://www.brusselstimes.com/news-contents/economic/184842/uk-taxes-on-eu-imports-up-42-british-businesses-bear-brexitcosts/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3ELXClBZaBa1UPhXu3Vl8X0_TTHWOIkD2CMWA6D5LR-qTBU1atzL11Qs#Echobox=1631608817 . Accessed 15 September 2021.
UK Government. Importing Goods from the European Union (EU) from 1 October 2021. https://www.gov.uk/government/news/latestnotices-for-traders-from-defra
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กิจกรรมของสำนักงำน

การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย (โคเปนเฮเกน)
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
จัดการประชุมคณะกรรมการบริห ารทีมประเทศไทยเพื่อแจ้งให้
ทราบถึงการเข้ารับ หน้าที่ใหม่ข องนางศิร ิล ั กษณ์ นิยม ในฐานะ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน และการสับเปลี่ยนข้าราชการ
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ นายนิติ วิทยาเต็ม
อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) ได้รายงานสถานะความสัมพันธ์ไทย-เดนมาร์ก
ตามภารกิ จของสำนั กงานที ่ ปรึ กษาการศุ ลกากร ณ กรุ งบรั สเซลส์
พร้ อมร่ วมหารือกั บผู้ แทนสำนั กงานต่ าง ๆ ถึ งแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องร่วมกันในอนาคตหลังกการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19)
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กิจกรรมของสำนักงำน

การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย (ลิสบอน)
นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริ ห ารที มประเทศไทยของสถานเอกอั ครราชทู ต
ณ กรุงลิสบอน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564
ในโอกาสนี้ นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ของโปรตุเกส และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำปี 2564/65
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