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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  
ตั้ งแต่ เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ได้เริ่มแพร่ระบาดในประเทศจีนและขยายวงกว้างไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว  
ในสถานการณ์ดังกล่าว นานาประเทศต่างต้องการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (medical products) 
โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยเพื่อใช้สกัดกั้นการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยบางประเทศได้ใช้
มาตรการห้าม/กำกัดการส่งออกเพื่อให้สินค้าพอเพียงกับความต้องการภายในประเทศ ในขณะที่  
บางประเทศได้ออกมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าประเภทดังกล่าว และมี  
บางประเทศใช้ทั้งสองมาตรการพร้อมกัน มาตรการทางการค้าเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อเศรษฐกิจโลกและสุขอนามัยของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2563 องค์การการค้าโลก (WTO) ได้เผยแพร่รายงานการค้าผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ในการสกัดกั้น COVID-19 ซึ่งได้รวบรวมสถิติที่สำคัญของปริมาณการค้าและภาษีของ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ทั่วโลกในปี 2562 เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงของการค้าสินค้าประเภทดังกล่าว 
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 WTO ยังได้นำเสนอรายงานการค้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ตามความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาค ซึ่งได้วิเคราะห์ปริมาณการค้าระหว่างประเทศภาคี รวมทั้ง
การเปิดเสรีการค้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ มาตรการที่เป็นอุปสรรคและมาตรการที่อำนวยความสะดวก
การค้าผลิตภัณฑท์างการแพทย์ พร้อมท้ังวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจากมาตรการห้าม/กำกัด
การส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

นอกจากนี้ มาตรการห้าม/กำกัดการส่งออกยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการลักลอบขายสินค้าใน
สมาชิกต่าง ๆ1  ในขณะเดียวที่สมาชิกบางรายได้ใช้มาตรการอำนวยความสะดวกและ/หรือให้  
สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้การตรวจปล่อยสินค้าเป็นไปด้วย 
ความรวดเร็วและให้สินค้าเข้าถึงประชาชนในราคาที่ถูกลง ในสถานการณ์ดังกล่าว มิจฉาชีพได้แสวงหา
ผลประโยชน์ด้วยการขายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายบนอินเทอร์เน็ต แต่เป็น
สินค้าปลอมแปลงเครื่องหมายทางการค้า ไม่ได้มาตรฐาน ส่งของไม่ครบจำนวน หรือไม่มีใบอนุญาต  
อันเปน็อันตรายอย่างยิ่งต่อสุขอนามัยของประชาชนและก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ภาครัฐ 
 ในจดหมายข่าวฉบับนี้ สำนักงานฯ จึงขอนำเสนอสาระสำคัญเชิงสถิติของการค้าผลิตภัณฑ์  
ทางการแพทย์ทั่วโลก มาตรการอำนวยความสะดวกหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 
ในความตกลงทางการคา้ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจากมาตรการต่าง ๆ ที่นานาสมาชิกใช้ รายงานการจับกุม
การค้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผิดกฎหมายในประเทศต่าง ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19  
และความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันและปราบปรามผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อสนับสนุนภารกิจของศุลกากรในการจัดเก็บรายได้ การอำนวยความสะดวก
ทางการค้า และการปกป้องสังคม 

                                          นิติ วิทยาเต็ม 

 

1 สมาชิกของ WTO ประกอบด้วยประเทศและเขตเศรษฐกิจที่มีระบบศุลกากรของตนเอง เช่น ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน 
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สถิติการคา้ผลิตภณัฑท์างการแพทยท์ัว่โลก 

และการคา้ตามความตกลงในระดบัภมูิภาค
1
 

 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 องค์การการค้าโลก (WTO) ได้เผยแพร่รายงานการค้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้  
ในกรณีการสกัดกั้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รวบรวมสถิติที่สำคัญของปริมาณการค้าและภาษี 
ของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์2 ทั่วโลกในปี 2562 เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงของการค้าสินค้าประเภทดังกล่าว นอกจากนี้  
เมื ่อวันที่ 27 เมษายน 2563 WTO ยังได้นำเสนอรายงานการค้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ตามความตกลงทางการค้า 
ในระดับภูมิภาค ซึ่งได้วิเคราะห์ปริมาณการค้าระหว่างสมาชิกภาคี รวมทั้งการเปิดเสรีการค้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์  
โดยรายงานทั้ง 2 ฉบับ มีสาระสำคัญ ดังนี้  

1. สถานการณ์การค้าในระดับโลก 
1.1 การนำเข้า 

1.1.1 มูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ของมูลค่าการค้าโลกทั้งหมดจากปี 2561 (ทั้งนำเข้าและ
ส่งออก) หรือประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยยารักษาโรค 
เป็นสินค้าที ่มีมูลค่าการนำเข้ามากที ่สุด (ร้อยละ 56) ตามด้วย 
ของทางการแพทย์ (ร้อยละ 17) อุปกรณ์ทางการแพทย์ (ร้อยละ 14) 
และผลิตภัณฑ์ป้องกันร่างกาย (ร้อยละ 13) 

1.1.2 สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑท์างการแพทย์
มากที่สุด (ร้อยละ 19) ตามด้วยเยอรมนี จีน เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ 
ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์ ตามลำดับ  

 
1 โปรดสังเกตว่าข้อมูลสถิตกิารค้าของ WTO มาจากปี 2562 ก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 ในปี 2563 ซ่ึงรายการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ  
ในปี 2562 เป็นภาพรวม และไม่ใช่รายการผลิตภัณฑ์เพื่อสกัดกั้น COVID-19 โดยตรง 
2 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ยารักษาโรค (medicines) 2) ของทางการแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้งสำหรับใช้ในโรงพยาบาลและห้องปฏิบัตกิาร (medical 
supplies) เช่น แอลกอฮอล์ เข็มฉีดยา ผ้าพันแผล น้ำยาตา่ง ๆ 3) อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (medical equipment and technology) 
เช่น เครื่องเนกาโตสโกป กลอ้งจุลทรรศน์แบบสองตา หลอดเอกซเรย์ และ 4) ผลิตภัณฑ์ป้องกันร่างกาย (personal protective equipment) เช่น  
สบู่ล้างมือและน้ำยาฆา่เช้ือโรค หนา้กากป้องกันใบหนา้ แว่นป้องกันดวงตา  

56%

17%

14%

13%

มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ในปี 2562

ยารักษาโรค ของทางการแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้ง

อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ป้องกันร่างกาย
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1.1.3 ปริมาณการนำเข้าของสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และจีน รวมกันคิดเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่าการนำเข้าทั่วโลก
ในปี 25623 โดยสมาชิกแต่ละรายนำเข้าสินค้าจากสมาชิกอ่ืน ๆ 5 ลำดับแรกตามลำดับ ดังนี้ 

สมาชิกนำเข้า สมาชิกคู่ค้า (5 ลำดับแรก) 
สหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ จีน และเม็กซิโก 
เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ และเบลเยียม 
จีน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และอิตาลี 

1.2 การส่งออก 
 1.2.1 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์คิดเป็นมูลค่า 995.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 
จากปี 2561 
 1.2.2 เยอรมนีเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มากที่สุด (ร้อยละ 14 ของมูลค่าการส่งออกทั่วโลก) ตามด้วย
สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ไอร์แลนด์ จีน ฝรั่งเศส อิตาลี และสหราชอาณาจักร 
 1.2.3 จีนเป็นผู้ส่งออกหน้ากากอนามัยมากที่สุด (ร้อยละ 25 ของการส่งออก) ตามด้วยเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา 
โดยทั้ง 3 ประเทศ รวมกันคิดเป็นเกือบร้อยละ 50 ส่วนสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และจีน ส่งออกเครื่อ งช่วย
หายใจมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการส่งออก 

1.3 อัตราภาษีนำเข้าที่จัดเก็บจากสมาชิก WTO โดยปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (most-favoured 
nation treatment: MFN) 
 1.3.1 อัตราภาษี MFN สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในกรณี COVID-19 ของสมาชิก WTO เฉลี่ยอยู่ที่ 
ร้อยละ 4.8 ซึ่งน้อยกว่าอัตราภาษี MFN ของสินค้าประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สินค้าเกษตร ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยที่ร้อยละ 7.6 
 1.3.2 สมาชิกกว่าครึ่งหนึ่ง (70 จาก 134 ราย) เก็บภาษี MFN ในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 5 โดยฮ่องกง มาเก๊า 
สิงคโปร์ และไอซ์แลนด์ ไม่จัดเก็บภาษีจากผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ทุกประเภท 
 1.3.3 อัตราเฉลี่ยที่เรียกเก็บจริงของสินค้าแต่ละประเภทมีดังนี้ 

ประเภทสินค้า อัตรา MFN เฉลี่ย 
ยารักษาโรค ร้อยละ 2.1 (สมาชิกกว่าครึ่งหนึ่งไม่จัดเก็บภาษีจากยารักษาโรค และไม่มีสมาชิกใดที่จัดเก็บในอัตรามากกว่าร้อยละ 15) 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ร้อยละ 3.4 (สมาชิก 19 ราย ยกเว้นภาษี และสมาชิกกว่าครึ่งจัดเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 5) 
ของทางการแพทย์ที ่ใช้แล้ว
ทิ้ง 

ร้อยละ 6.2 

อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ร้อยละ 11.5 (สมาชิก 29 ราย จัดเก็บไม่เกินร้อยละ 5 ในขณะที่ 47 ราย จัดเก็บในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป) 

 
3 ทั้งนี้ หากคิดตามปริมาณการนำเขา้ของแต่ละประเทศ เบลเยียมและสวิตเซอรแ์ลนด์มีอัตราการนำเขา้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มากที่สุด (ร้อยละ 13) 
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2. สถานการณ์การค้าตามความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาค (regional trade agreement: RTA)    

 2.1 สมาชิก WTO ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์รายใหญ่ 10 รายแรก (ข้อ 1.2.2) มีส่วนแบ่งการส่งออกสินค้า
ไปยังคู่ค้าใน RTA ที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ร้อยละ 27 (จีน) ไปจนถึงร้อยละ 77 (เนเธอร์แลนด์)  
      อนึ่ง สมาชิกผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกซึ่งได้แก่ เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์  อิตาลี เนเธอร์แลนด์ 
และสหราชอาณาจักร เป็นภาคี RTA 44 ฉบับ โดยสมาชิกแต่ละรายมีมูลค่าการส่งออกไปยังคู่ค้าใน RTA มากกว่า 
ร้อยละ 59 ในขณะที่ประเทศที่มี RTA น้อยกว่า อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา (14 ฉบับ) และจีน (15 ฉบับ) มีอัตราการส่งออก
ไปยังคู่ค้าใน RTA น้อยกว่าร้อยละ 28 
 2.2 สมาชิกผู้นำเข้าผลิตภัณฑท์างการแพทย์รายใหญ่ 10 รายแรก (ข้อ 1.1.2) มีมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากคู่คา้ใน 
RTA ที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ร้อยละ 14 (จีน) ไปจนถึงร้อยละ 86 (สวิตเซอร์แลนด์) 
      ประเทศผู้นำเข้าที่มีจำนวน RTA หลายฉบับ มีมูลค่าการนำเข้าจากสมาชิกคู่ค้าใน RTA มากกว่าประเทศที่มี
จำนวน RTA น้อยฉบับกว่า กล่าวคือ เยอรมนี เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์ 
ต่างมีมูลค่าการนำเข้าตาม RTA มากกว่าร้อยละ 65 ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและจีน นำเข้าไม่ถึงร้อยละ 22 
 2.3 จนถึงปี 2563 สมาชิก WTO ได้เปิดการค้าเสรีสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ไปแล้วกว่าร้อยละ 84 ของ
พิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งจะเพิ่มข้ึนถึงเกือบร้อยละ 90 เมื่อ RTA มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์อีกปริมาณร้อยละ 10 ยังคงใช้อัตราภาษี MFN  
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สั ดส่ วนกา รส่ ง ออก ไปยั งภ าคี ใ น  RTA ของประ เทศ ผู้ส่ ง ออกราย ใหญ่  10  ร ายแรก

การส่งออกไปภาคี RTA การส่งออกไปประเทศ/เขตเศรษฐกิจนอก RTA
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 2.4 การเปิดการค้าเสรีในสินค้าประเภทนี้มีสัดส่วนที่สูงกว่าในสมาชิก เช่น ประเทศพัฒนาแล้ว กล่าวคือ สมาชิก
ที่พัฒนาแล้วได้เปิดเสรีไปแล้วร้อยละ 99.5 ในปี 2563 ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
มีสัดส่วนการเปิดเสรีที่ร้อยละ 84.3 และ 68.4 ตามลำดับ 

 จะเห็นได้ว่า นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาและจีน ประเทศที่นำเข้า/ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์รายใหญ่เป็น
ประเทศในแถบภูมิภาคยุโรป โดยสาเหตุสำคัญประการหนึ่งอาจเป็นเพราะประเทศเหล่านี้เป็นภาคีใน RTA จำนวนหลาย
ฉบับ ที่ยกเว้นภาษีของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หลายประเภทระหว่างประเทศภาคี นอกจากนี้ ทั่วโลกมีแนวโน้มจัดเก็บ
ภาษีของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในอัตราที่ต่ำกว่าสินค้าประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สินค้าเกษตร และมีแนวโน้มที่จะเปิดเสรี
การค้าสินค้าประเภทนี้มากยิ่งขึ้น โดยประเทศพัฒนาแล้วได้เปิดเสรีไปเกือบทั้งหมดแล้ว ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาและ
ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดยังคงสามารถเปิดเสรีการค้าสินค้าประเภทนี้ได้อีกหลายประเภท  
 
อ้างอิง  
WTO. Trade in Medical Goods in the Context of Tackling COVID-19. 3 April 2020. 
WTO. The Treatment of Medical Products in Regional Trade Agreements. 27 April 2020. 
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ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก 

จากมาตรการทางการคา้ในช่วงการแพรร่ะบาดของ COVID-19 

ในช่วงวิกฤตหรือภาวะฉุกเฉิน สมาชิก WTO สามารถใช้
มาตรการห้าม/กำกัดการส่งออก1 เพื่อให้มีสินค้าที่สำคัญมี
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการสำหรับตลาดภายใน
สมาชิก หรือเพื่อให้สินค้าดังกล่าวมีราคาในตลาดภายในของ
สมาชิกที่ต่ำกว่าราคาในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม มาตรการ
ห้าม/กำกัดการส่งออกนำมาซึ่งผลเสียบางประการ ทั้งต่อ
สมาชิกผู้นำเข้าที่มีอัตราการผลิตที่จำกัด สมาชิกผู้ส่งออก

 
1 ในสถานการณ์ทั่วไป GATT Article XI ห้ามใช้มาตรการห้าม/กำกัด 
การส่งออก แต่ Article XI:2 กำหนดข้อยกเว้นไว้บางประการ  
ดูรายละเอียดการชี้แจงของ WTO เพิ่มเติมได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร 
(CPMU news) ฉบับเดือนเมษายน 2563 หน้า 21 

รายใหญ่ของสินค้าประเภทนั้นที่ได้รับผลกระทบย้อนกลับ
จากมาตรการของตน (boomerang effect) รวมทั้งสมาชิก
อื่น ๆ  ที่ได้รับผลกระทบแบบโดมิโน (domino effect) ตาม ๆ  
กันไปด้วย 

ประการแรก เมื่อสมาชิกผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกผู้ส่งออกรายใหญ่ ใช้มาตรการ

(http://brussels.customs.go.th/data_files/429409c393d416b93
3931dde6019c9de.pdf) 

Credit: Boston Consulting Group 
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ห้าม/กำกัดการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปทานใน
ระดับโลกจะลดลง ในขณะที่อุปสงค์ในระดับโลกมีมากขึ้น 
ราคาในตลาดโลกจึงพุ่งสูงขึ้น อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สมาชิกผู้นำเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกที่ยากจนและมี
กำลังการผลิตที่จำกัด 

ประการที่สอง มาตรการห้าม/กำกัดการส่งออกยังส่งผล
สะท้อนกลับไปถึงสมาชิกผู้ส่งออกที่ใช้มาตรการดังกล่าวดว้ย 
กล่าวคือ มาตรการดังกล่าวส่งผลให้ราคาตลาดในประเทศ
ของสินค้านั้นลดลง จึงลดแรงจูงใจของผู้ผลิตภายในประเทศ 
แต่ในขณะเดียวกัน ราคาในตลาดต่างประเทศที่สูงขึ้นเป็น
ปัจจัยเพิ่มแรงจูงใจในการส่งออกสินค้าไปขายยังประเทศอ่ืน 
จึงเกิดการลักลอบส่งสินค้าออกไปขายในตลาดต่างประเทศ 
ในการนี้ สมาชิกที่ใช้มาตรการห้าม/กำกัดการส่งออกจึงมี
ความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบย้อนกลับจากมาตรการของตน
อันส่งผลให้ปริมาณสินค้าในตลาดภายในประเทศลดลงด้วย 

ประการที่สาม มาตรการห้าม/กำกัดการส่งออกของสมาชิก
รายหนึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบแบบโดมิโน กับประเทศอ่ืน ๆ 
กล่าวคือ เมื่อประเทศหนึ่งใช้มาตรการดังกล่าว ประเทศอื่น ๆ 
จะหันมาใช้มาตรการเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องและสมาชิกต่าง ๆ ไม่สามารถผลิตหรือส่งออก
สินค้าได้ เนื่องจาก 
 1. ผู้ส่งออกได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการ
ห้าม/กำกัดการส่งออกวัตถุดิบของประเทศคู่ค้า 
 2. ผู้ส่งออกสูญเสียส่วนแบ่งในตลาดต่างประเทศ
ในระยะยาว เพราะสมาชิกผู้นำเข้าอาจเลือกลงทุนผลิต
สินค้าด้วยตัวเอง (self-sufficiency) เพื ่อให้เพียงพอกับ
ความต้องการของตลาดภายในของตนในช่วงวิกฤตที่ห่วงโซ่
อุปทานมีความผันผวน 

นอกเหนือจากผลกระทบต่อสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ COVID-19 แล้ว มาตรการ
ห้าม/กำกัดการส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาคส่วนอื ่น ๆ 
ตามมา เช่น 
 1. การห้าม/กำกัดการส่งออกของสินค้าในภาคส่วนหนึ่ง 
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการใช้มาตรการในลักษณะเดียวกันใน 
ภาคส่วนอื่น ๆ ที่ผลิตสินค้าที่ไม่ได้เกี ่ยวข้องกับการสกัดกั้น 
COVID-19 เช่น บางประเทศได้ใช้มาตรการห้าม/กำกัดการส่งออก
สินค้าเกษตรเพื ่อป้องกันการขาดแคลนสินค้า สถานการณ์
ดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ประเทศอ่ืน ๆ  ใช้มาตรการห้าม/
กำกัดการส่งออกสินค้าเกษตรตาม ๆ กัน (spillover) รวมทั้ง
เกิดผลกระทบแบบโดมิโนในภาคส่วนสินค้าประเภทอ่ืน ๆ  ด้วย 
 2. ความเชื่อมั่นในห่วงโซ่อุปทานโลกลดลง ในบางกรณี
อาจทำให้ประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคหรือ
ระดับโลกเสื่อมถอยลง เนื่องจากผู้นำเข้าไม่สามารถหาวัตถุดิบ
เข้ามาผลิตสินค้าได้ ในระยะสั้น สถานการณ์ดังกล่าวจะทำให้
เกิดภาวะสินค้าขาดแคลน และในระยะยาว สินค้าจะมีราคาสูงขึ้น 
 3. ประเทศต่าง ๆ หันมาใช้มาตรการที่เป็นอุปสรรค
ทางการค้ามากยิ่งขึ้น ทั้งมาตราการทางภาษีและมาตรการอ่ืน ๆ 
ที่ไม่ใช่ภาษี กล่าวคือ เมื่อประเทศหนึ่งห้าม/กำกัดการส่งออก 
ประเทศอื่น ๆ  อาจหันมาใช้มาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้า
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มากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมภายใน 
ประเทศที่ผลิตสินค้าที่มีความจำเป็นในช่วงวิกฤต  

เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ประชุม G202 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ของสมาชิก เน้นย้ำให้ใช้มาตรการฉุกเฉิน
ที ่จำเป็นในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต้องเป็น
มาตรการที ่มีเป้าหมายชัดเจน ได้สัดส่วน โปร่งใส และใช้ 
เป็นการชั่วคราว โดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้าหรือต่อ
ห่วงโซ่อุปทานโดยไม่จำเป็นและต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ของ WTO ในการนี้ ที่ประชุม G20 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรเมื่อเดือนเมษายน 2563 ขานรับพันธกรณี
ของที่ประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการแจ้ง
มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องต่อ WTO รวมทั้งมาตรการที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหารที่มีความจำเป็น  

ขณะเดียวกัน เลขาธิการ WTO ร้องขอให้สมาชิกเพิ่มความโปร่งใส
ในการใช้มาตรการทางการค้าด้วยการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ

มาตรการที่ใช้อย่างเป็นทางการ การแจ้งให้ WTO ทราบ การปรับปรุง 
ข้อมูลของมาตรการที่ใช้ให้เป็นปัจจุบัน3 และการให้ข้อมูลเพิ่มเติม
แก่สมาชิกรายอ่ืนแม้ไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมาย 

ในส่วนของศุลกากรนั ้น มาตรการห้าม/กำกัดการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในประเทศต่าง ๆ เป็นแรงจูงใจ 
ให้เกิดการลักลอบนำเข้ามาขายในประเทศที่ขาดแคลนเพราะ
สามารถขายได้ในราคาที ่สูงกว่า นอกจากนี ้ การขาดแคลน 
สินค้าในตลาดสมาชิกผู้นำเข้ายังเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพ
แสวงหาผลประโยชน์ด้วยการขายสินค้าปลอมแปลงเครื่องหมาย
การค้าหรือไม่ได้มาตรฐานผ่านช่องทางต่าง  ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งศุลกากรและผู้เกี่ยวข้อง
ท ั ้งหมดในห่วงโซ ่อ ุปทานต้องร ่วมมือกันเฝ้าระวังและ
ปราบปรามการค้าสินค้าเหล่านี้ เพื่อทั้งประโยชน์ในการจัดเก็บ
รายได้และการปกป้องสังคมจากสินค้าอันตรายที่เป็นอันตราย  
ดังจะกล่าวในบทความต่อไป 

 
 
อ้างอิง 
WTO. Export Prohibitions and Restrictions. 23 April 2020. 
WTO. COVID-19 and world trade. https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm. Accessed 2 April 2020. 
Trade Facilitation Agreement (TFA). 

 
2 G20 คือ การประชุมสุดยอดผู้นำของประเทศ 20 ประเทศ ที่มีผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) รวมกันคิดเป็นรอ้ยละ 90 ของ GDP โลก มีปรมิาณ
การค้ารวมกันร้อยละ 80 ของปริมาณการคา้โลก และมีประชากรจำนวน 2 ใน 3 
ของประชากรโลก ได้แก่ อาร์เจนตนิา ออสเตรเลยี บราซิล แคนาดา จีน ฝรั่งเศส 
เยอรมนี อิตาลี อินเดีย อินโดนเีซีย ญี่ปุ่น เม็กซิโก เกาหลีใต้ รสัเซีย 

ซาอุดีอาระเบีย แอฟริกาใต้ ตุรกี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 
(https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/farming/international-cooperation/international-
organisations/g20_en) 
3 TFA Article 1.4 
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ผลิตภณัฑท์างการแพทยท่ี์ผิดกฎหมาย:  

ภยัมืดในช่วง COVID-19 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้หลายประเทศและ
หลายเขตเศรษฐกิจทั่วโลกได้ใช้มาตรการห้าม/กำกัดการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการลักลอบ
ขายส ินค ้าด ังกล ่าว ในขณะเด ียวก ันบางประเทศและ 
บางเขตเศรษฐกิจได้ใช้มาตรการอำนวยความสะดวก
และ/หรือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้การตรวจปล่อยสินค้า
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและให้สินค้าเข้าถึงประชาชนใน
ราคาที่ถูกลง อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ดังกล่าวมิจฉาชีพ
ได้แสวงหาผลประโยชน์ด้วยการขายสินค้าปลอมแปลง  
ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่มีใบอนุญาต ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายบนอินเทอร์เน็ต 

องค์การตำรวจสากล (INTERPOL) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 
ได้รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการ Operation 
Pangea XIII ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากร 
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก 90 ประเทศ ในการตรวจยึด
เภสัชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ปลอม ไม่ได้มาตรฐาน 
และไม่ได้รับอนุญาตที่วางจำหน่ายบนอินเทอร์เน็ต ในการนี้ 
หน่วยปฏิบัติการฯ ได้เข้าจับกุมผู้ต้องหา 121 ครั้ง คิดเป็น
มูลค่าสินค้ากว่า 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงระหว่างวันที่ 
3 – 10 มีนาคม 2563 

 
1 ได้แก่ หน้ากากอนามัย สเปรย์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (corona spray) ชุดสำเร็จรูป
สำหรับไวรัสโคโรนา (coronavirus package) หรือยารักษาไวรัสโคโรนา (coronavirus 
medicine) ตรวจยึดได้กว่า 34,000 ชิ้น นอกจากนี้ ปริมาณการตรวจยึดยาต้านไวรัส

ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 มิจฉาชีพได้ฉวยโอกาส
จากการเพิ ่มขึ ้นของอุปสงค์ต่อเภสัชภัณฑ์และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ในการแสวงหาผลประโยชน ์ โดยม ิชอบ  
โดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในหน่วยปฏิบัติการฯ ตรวจพบ
เว็บไซต์ที ่ประกอบด้วยเว็บลิงค์ (weblinks) ขายสินค้า
ออนไลน์ราว 2,000 แห่ง (weblinks) ที่ขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง
กับ COVID-19 ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบพัสดุกว่า 
326,000 กล่อง โดยในจำนวนนี ้ เจ้าหน้าที ่ศุลกากรและ
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตรวจยึดไว้ได้กว่า 48,000 กล่อง1 

และยาคลอโรควีน (chloroquine) (เป็นยาที่ใช้ป้องกันโรคมาลาเรีย และอาจมี
ประสิทธิภาพในการรักษา COVID-19) ที่ไม่ได้รับอนุญาต เพิ่มข้ึนร้อยละ 18 และ
มากกว่าร้อยละ 100 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 

หนา้กากอนามยัปลอมแปลงเครื่องหมายการคา้ 

ที่ถกูตรวจยึดไดท้ี่อิตาล ี

Credit: INTERPOL 
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และหน่วยปฏิบัติการฯ ได้ปิดเว็บ ลิงค์ไปกว่า 2,500 แห่ง 
รวมทั ้งเว็บไซต์ เว็บเพจบนโซเชียลมีเดีย (social media)   
เว็บให้บริการพื้นที่ขายออนไลน์ (online marketplace) และ
โฆษณาทางออนไลน์ที่พัวพันกับองค์กรอาชญากรรม 37 องค์กร 

ในหลายกรณี ผู ้กระทำความผิดแอบอ้างเป็นบริษัทที่มี  
การจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้ชื่อ ที่อยู่
อีเมล์ หรือเว็บไซต์ที่คล้ายคลึงกับของบริษัทเหล่านั้นเพื่อให้
เหยื่อหลงเชื่อ ในการนี้ INTERPOL ได้รับรายงานจากประเทศ
สมาชิกแทบทุกวัน โดยพบว่า เป้าหมายขององค์กรอาชญากรรม
เหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย แต่ใช้บัญชีธนาคารที่เปิดกับ
ธนาคารในต่างประเทศ เช่น ยุโรป เพื่อแสร้งว่า เป็นบัญชีที่
เปิดอย่างถูกต้องที่เชื่อมโยงกับบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียน
อย่างถูกกฎหมาย ในการนี้ INTERPOL ได้เข้าดำเนินการ

 
2 เป็นหมายประเภทหนึ่งของ INTERPOL สำหรับร้องขอหรอืให้หาข้อมูลเกี่ยวกับ
วิธีการ (modus operandi) วัตถุ เครื่องมอื และวิธกีารซุกซ่องของอาชญากร 
3 สหราขอาณาจกัรรายงานว่า ผู้กระทำความผิดนำตราสัญลกัษณ์ของศุลกากร 
สหราชอาณาจักร (HM Revenue and Customs) มาใช้บนเว็บไซต์และ
รับประกนัการคืนภาษีมูลค่าเพิม่ นอกจากนี ้มีการเปิดเว็บไซต์ที่เชือ่มโยงกับ

ราว 30 คดี ปิดบัญชีไปแล้ว 18 บัญชี และอายัดเงินกว่า 
730,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั ้งส่งหมายสีม่วง (Purple 
Notice)2 แจ้งเตือนไปยังตำรวจในประเทศสมาชิก 194 ประเทศ 

เพื ่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื ่อของ
มิจฉาชีพ INTERPOL ได้ออกข้อเสนอแนะเป็นการทั่วไป เช่น 
 1. ตรวจสอบผู ้ประกอบการหร ือผ ู ้ขายก่อน
ตัดสินใจซื้อ 
 2. ระมัดระวังเว็บไซต์ที่ดูเหมือนกับเว็บไซต์ของ
หน่วยงานรัฐหรือผู้ประกอบการรายใหญ่3  
 3. ตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ซื้อ เช่น มีข้อร้องเรียน
จากลูกค้าหรือไม่ 
 4. ระมัดระวังเมื่อผู้ขายให้ทำการชำระเงินไปยังบัญชี
ที่เปิดในประเทศที่ผู้ขายไม่ได้ประกอบกิจการ 
 5. ไม่คลิกลิงค์หรือเปิดเอกสารแนบที่ต้องสงสัย
หรือส่งมาจากบุคคลที่ไม่รู้จัก 
 6. ระมัดระวังเมื ่อได้รับอีเมล์ที ่ไม่ได้บอกรับที่
เสนอขายอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือขอข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางการแพทย์ 

European Anti-Fraud Office (OLAF) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 
ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจในประเทศสมาชิกและ
ประเทศที ่สาม ตรวจพบหลักฐานเชิงประจักษ์ว ่า สินค้า 
ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้ในกรณี COVID-19 
ที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน EU เหล่านี้4 เข้ามา

เว็บไซต์ดังกล่าวโดยให้ขอ้มูลว่า รฐับาลได้จดัตั้งโครงการคนืภาษีมูลค่าเพิม่
โครงการใหม่ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อง่ายยิ่งขึน้ 
4 เจ้าหน้าที่ศุลกากรเยอรมนี ณ เมืองฮมับูรก์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
ตรวจยึดหน้ากากอนามยั 50,000 ชิ้น ที่ขนส่งมาจากประเทศจนี เนื่องจากเป็น
สินค้าที่ไมเ่ป็นไปตามขอ้กำหนดของ EU เชน่ ไม่มีตราสัญลกัษณ์ CE และไม่มี
คำอธิบายวิธีการใช้เป็นภาษาเยอรมัน เป็นต้น 

ศลุกากรไอรแ์ลนดเ์ข่ารว่มการปฏิบตัิการกบั INTERPOL 

Credit: INTERPOL 
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ในยุโรปผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และขนส่งด้วย
ไปรษณีย์หรือผู ้ให้บริการขนส่งของเร่งด่วน นอกจากนี้ 
สินค้ายังถูกขนส่งมากับตู้คอนเทนเนอร์โดยมีการสำแดง
เอกสารปลอมหรือสำแดงเป็นสินค้าประเภทอื่น ๆ5 หรือ 
ถูกซื้อขายในตลาดมืด นอกจากนี้ ในช่วงก่อนที่ประเทศต่าง ๆ 
ประกาศใช้มาตรการปิดพรมแดน มีผู ้โดยสารลักลอบนำ
สินค้าเข้ามาพร้อมกับสัมภาระทางอากาศ หรือลักลอบ
นำเข้าผ่านพรมแดนทางบกด้วย 

แม้ศุลกากร ตำรวจ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ 
เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการค้า

สินค้าผิดกฎหมายดังกล่าวในช่วงการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 แต่การปกป้องประชาชนจากสินค้าปลอม
แปลงเครื ่องหมายการค้า สินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือ
สินค้าที ่ไม่มีใบอนุญาตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น 
จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน
ห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผู้เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่องทาง
หลักช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสั่งซื้อสินค้าสำหรับใช้ใน
กรณี COVID-19 ดังจะกล่าวในบทความต่อไป 

 
อ้างอิง 
INTERPOL. Criminals taking advantage of coronavirus anxiety to defraud victims online. https://www.interpol.int/en/News-and-

Events/News/2020/INTERPOL-warns-of-financial-fraud-linked-to-COVID-19. Accessed 15 May 2020. 
INTERPOL. Coronavirus outbreak sparks a new trend in counterfeit medical items. https://www.interpol.int/News-and-

Events/News/2020/Global-operation-sees-a-rise-in-fake-medical-products-related-to-COVID-19. Accessed 15 May 2020. 
INTERPOL. Our colour-coded Notices enable countries to share alerts and requests for information worldwide. 

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/About-Notices. Accessed 18 May 2020. 
North Yorkshire Country Council. Be alert to Covid-19 scams, warns Trading Standards. 

https://www.northyorks.gov.uk/news/article/be-alert-covid-19-scams-warns-trading-standards. Accessed 15 May 2020. 
OLAF. OLAF launches enquiry into fake COVID-19 related products. https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/20-03-

2020/olaf-launches-enquiry-fake-covid-19-related-products_en. Accessed 15 May 2020. 
U.S. Customs and Border Protection. CBP Officers Seize Fake COVID-19 Test Kits at LAX. 

https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-officers-seize-fake-covid-19-test-kits-lax. Accessed 15 May 
2020. 

Generalzolldirektion. Einfuhr von 50.000 fehlerhaften Schutzmasken gestoppt.  
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Sonstiges/2020/z75_schutzmasken.html. Accessed 15 May 2020.  

 
5 ศุลกากรสหรฐัอเมริกา (U.S. Customs and Border Protection: CBP) เมื่อ
วันที ่14 มีนาคม 2563 ได้ตรวจยึดชุดอุปกรณ์สำเร็จรูปในการตรวจสอบการติด 
COVID-19 (COVID-19 test kit) ที่ขนส่งมาจากสหราชอาณาจักร โดยสนิค้า

ดังกล่าวถูกสำแดงเท็จว่าเป็นน้ำบริสทุธิท์ี่บรรจุในขวดน้ำยา (vial) มูลค่า 196.81 
ดอลลาร์สหรัฐ  
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ความรว่มมือระหว่างศลุกากรและผ ูป้ระกอบการ:  

กญุแจส าคญัส ูก่ารป้องกนัและปราบปรามผลิตภณัฑ์

ทางการแพทยท่ี์ผิดกฎหมาย 

แม้ในปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
โดยง่ายและมีบริการโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ได้เข้ามา 
มีบทบาทสำคัญในการซื ้อขายสินค้าระหว่างประเทศ  
แต่อีกด้านหนึ่ง บรรดามิจฉาชีพได้อาศัย e-Commerce 
เป็นช่องทางในการขายสินค้าปลอมแปลงเครื่องหมาย
การค้าหรือสินค้าที ่ไม่ได้มาตรฐานที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่ใช้ใน
กรณี COVID-19 ในสถานการณ์ดังกล่าวศุลกากรจำเป็น 
ต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เพื่อคัดกรองสินค้าดังกล่าวออกจากห่วงโซ่อุปทานและ
ตรวจปล่อยสินค้าที่ถูกกฎหมายด้วยความรวดเร็วเพื่อ 
ให้ทันต่อความต้องการ ในการนี้ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญใน 
e- Commerce เช่น ไปรษณีย์ ผู ้ให้บริการขนส่งของ

เร่งด่วน และผู้ให้บริการพื้นที่ขายสินค้าออนไลน์ ได้ใช้
มาตรการอย่างไรบ้างในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของศุลกากร 

1. ไปรษณีย์ 
ที่ผ่านมา ใบขนสินค้าที่จัดส่งทางไปรษณีย์อยู่ในรูปแบบ
กระดาษ จึงไม่สามารถส่งข้อมูลล่วงหน้าให้แก่ศุลกากรก่อน
สินค้ามาถึงเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ 
ด ้วยเหตุน ี ้  องค์การการบินพลเรือนระหว่ างประเทศ  
(ICAO) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) 
และองค์การศุลกากรโลก (WCO) จึงเริ ่มต้นพัฒนากลไก 
ในการส่งข้อมูลส ินค้าก่อนการบรรทุก  (pre-loading)  
โดยบางประเทศได้นำไปทดลองใช้ในโครงการนำร่องแล้ว เช่น  
 1.1 สหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้ส่งข้อมูลล่วงหน้า
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 และตาม Synthetics Trafficking 
and Overdose Prevention Act ไปรษณีย์ต้องส่งข้อมูล
ล่วงหน้าของพัสดุระหว่างประเทศทั้งหมดให้แก่ศุลกากร
สหรัฐอเมริกาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในปี 2564 
 1.2 สหราชอาณาจักรได้กำหนดให้ผู ้ให้บริการ
ขนส่งต้องยื่นข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อศุลกากร
สำหรับพัสดุที่จัดส่งไปยังนอก EU ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 
เป็นต้นมา 
 ในขณะเดียวกัน สหภาพไปรษณีย์สากล (UPU) 
ออกกฎระเบียบให้ไปรษณีย์ประเทศต่าง ๆ แลกเปลี่ยน

Credit: Wallonia.be 
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ข้อมูลที่อยู ่ในใบขนสินค้า และได้จัดตั้งระบบ Customs 
Declaration System (CDS) ซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที ่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ไปรษณีย์และศุลกากรเป็นการล่วงหน้าด้วย 

2. ผู้ให้บริการขนส่งของเร่งด่วน 
ในปัจจุบันผู้ให้บริการขนส่งของเร่งด่วนได้เข้ามามีบทบาท
สำค ัญในการขนส ่งส ินค ้าท ี ่ส ั ่ งซ ื ้อทางอ ินเทอร ์เน็ต  
โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ 4 ราย ได้แก่ DHL Express, 
FedEx Express, UPS และ TNT ซึ่งมีส่วนแบ่งในตลาดโลก
ถึงร้อยละ 89  
 ผู้ให้บริการขนส่งของเร่งด่วนใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในการติดตามการเคลื่อนย้ายสินค้าตั้งแต่ก่อนการขนส่ง  
จึงสามารถจัดส่งข้อมูลเป็นการล่วงหน้าให้แก่ศุลกากรได้ 
ในการนี ้ สมาคมผู ้ให้บริการขนส่งของเร่งด่วนระหว่าง
ประเทศ (Global Express Association: GEA)1 ประสงค์
ให้ความร่วมมอืกับศุลกากรในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 2.1 ให้ข้อมูลการขนส่งทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 
การล่วงหน้าเพื่อช่วยศุลกากรกำหนดและบริหารความเสี่ยง 

2.2 ใช้ระบบติดตามสินค้าในการนำพัสดุออกจาก
ขั้นตอนการขนส่ง หากศุลกากรตรวจพบว่า เป็นพัสดุต้อง
สงสัย และนำพัสดุนั้นมอบให้ศุลกากรนำไปตรวจสอบต่อไป 
 2.3 จัดหาสถานที่และเครื่องมือให้แก่ศุลกากร  
ณ ศูนย์กลางบริหารจัดการการขนส่งของเร่งด่วน (express 
delivery hubs) เพื่อใช้ในการระบุหาและตรวจสอบพัสดุที่
ต้องสงสัย 

 
1 มีสมาชิก 3 ราย ได้แก่ DHL Express, FedEx Express (รวมถึง TNT) 
และ UPS (https://global-express.org/index.php?id=2) 

 2.4 ส่งข้อมูลของผู้ส่งหรือผู้รับที่สามารถเปิดเผย
ได้ตามกฎหมาย ในกรณีที่ต้องสงสัยว่า พัสดุบรรจุสินค้าผิด
กฎหมาย 
 2.5 ปิดบัญชีของลูกค้าที่ศุลกากรพบว่า เป็นผู้กระทำ
ความผิดบ่อยครั้ง 
 ตัวอย่างเช่น ศุลกากรสหรัฐอเมริกาเมื ่อได้รับ
ข้อมูลล่วงหน้าจากผู้ให้บริการขนส่งของเร่งด่วนที่ป้อนเข้าสู่
ระบบระบุเป้าหมายอัตโนมัติ (Automated Targeting 
System) ก็สามารถคัดแยกสินค้าที ่ม ีความเสี ่ยงส ูงให้
เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้ให้บริการพื้นที่ขายสินค้าออนไลน์ (e-commerce 
platform)  
ผ ู ้ ให ้บร ิการพื ้นท ี ่ขายส ินค ้าออนไลน ์รายใหญ่ อาทิ 
Amazon, eBay และ Alibaba มีนโยบายห้ามผู ้ขายนำ
สินค้าปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าและสินค้าผิดกฎหมาย 
มาเสนอขาย พร้อมทั ้งม ีกลไกในการนำสินค้าเหล ่านี้ 
ออกจากเว็บไซต์ของตน เช่น การนำสินค้าออกตามคำร้องขอ
ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือผู้ทรงสิทธิ เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม การป้องกันไม่ให้ผู ้กระทำความผิดย้าย 
การขายสินค้าไปยังพื้นที่ออนไลน์อ่ืนยังคงเป็นความท้าทาย
ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมาธิการยุโรป 
(European Commission) จ ึงขอให ้ผ ู ้ ให ้บร ิการพ ื ้นที่  
ขายสินค้าออนไลน์ใช้มาตรการเชิงรุกในการปราบปราม
สินค้าผิดกฎหมาย ในการนี้ ผู ้ให้บริการพื้นที่ขายสินค้า
ออนไลน์บางรายที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ
คณะกรรมาธิการยุโรป ได้เริ ่มต้นใช้มาตรการเชิงรุกด้วย
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การนำสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมาย 
ออกจากพื้นที่ของตนโดยอัตโนมัติ รวมทั้งตรวจสอบผู้ขาย
อย่างละเอียดก่อนอนุญาตให้นำสินค้ามาวางขาย2 

อนึ่ง ผู้ให้บริการพื้นที่ขายสินค้าออนไลน์เก็บรวบรวมข้อมูล
จำนวนมากที ่อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ ่งต ่อศุลกากร 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่
ศุลกากรในหลายประเทศไม่ได้ร้องขอข้อมูลโดยตรงจาก 
ผู ้ให้บริการฯ อย่างเป็นกิจจะลักษณะ หรือในบางกรณี 
เจ้าหน้าที่ประสบปัญหาในการขอข้อมูลจากผู้ให้บริการฯ  
ที่อยู่ต่างประเทศ หรือไม่สามารถตรวจเทียบข้อมูลการซื้อขาย
และข้อมูลการขนส่ง เนื่องจากข้อมูลการขนส่งเป็นข้อมูล 
ที่อยู่ในความครอบครองของผู้ขายซึ่งอาจไม่ได้ป้อนข้อมูล
ดังกล่าวกลับเข้าไปในพื้นที่ขายสินค้าออนไลน์ ในกรณี
ดังกล่าว ศุลกากรจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากไปรษณีย์หรือ
ผู้ให้บริการขนส่งของเร่งด่วนเป็นหลัก 

จะเห็นได้ว่า นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด 
ทางกฎหมายด้านข้อมูลแล้ว ไปรษณีย์ ผู้ให้บริการขนส่ง
ของเร่งด่วน และผู้ให้บริการพื้นที่ขายสินค้าออนไลน์  
ยังได ้ร ิเร ิ ่มโครงการต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจเพื่อ 
ให ้การแลกเปล ี ่ยนข ้อม ูลก ับศ ุลกากรเป ็นไปด ้วย 
ความสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางรายยัง
ได้ใช้มาตรการอื่น ๆ นอกเหนือจากมาตรการที่เกี่ยวขอ้ง
กับข้อมูล โดยการเข้าตรวจสอบผู้ขาย การนำสินค้าออก
จากห่วงโซ่อุปทานด้วยตัวเอง หรือการจัดหาสถานที่/
เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร 
เป็นต้น ซึ ่งเป ็นสิ ่งท ี ่ศ ุลกากรควรให้การสนับสนุน 
ตามหลักการความเป็นหุ ้นส่วนระหว่างศุลกากรและ
ผู้ประกอบการ 

 
อ้างอิง 
OECD. Illicit Trade, Misuse of Small Parcels for Trade in Counterfeit Goods: Facts and Trends. Paris: 2018. Pp. 

17-34.  
European Commission. REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 

on the functioning of the Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods via the 
Internet. COM/2013/0209.  

WCO. SAFE Framework of Standards. 2018 edition. 
 

 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=celex:52013DC0209 
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WCO และ WHO ปรบัปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะการจัดจำแนกประเภทสินค้า 
สำหรับใช้ในกรณี COVID-19 

 ตามที่องค์การศุลกากรโลก (WCO) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ร่วมมือจัดทำข้อเสนอแนะการจัดจำแนก
พิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าที่เกี ่ยวข้องกับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้เผยแพร่เมื่อวันที่           
9 เมษายน 2563 ตามที่สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น 

 เมื ่อว ันที ่ 30 เมษายน 2563 WCO และ WHO ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยแบ่งเป็น 
สินค้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามา สินค้าที่ได้รับการปรับปรุงคำอธิบายสินค้าเท่านั้น และสินค้าที่ได้รับการปรับปรุงประเภทพิกัด
ศุลกากร ดังนี้ 
 1. สินค้าใหมท่ี่เพ่ิมเข้ามา จำนวน 10 รายการ (มีเครื่องหมาย * นำหน้า) 
               1.1 เสื้อผ้าป้องกันของบุรุษสำหรับใช้ในการผ่าตัด/การแพทย์ ที่ทำจากผ้าทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัด
เป็นชั้นด้วยพลาสติก จัดอยู่ในประเภทย่อย 6210.40 
               1.2 เสื้อผ้าป้องกันของบุรุษที่ทำจากผ้าสิ่งทอปนยาง จัดอยู่ในประเภทย่อย 6210.40 
     1.3 อุปกรณ์ในการใส่ท่อช่วยหายใจ Laryngoscope จัดอยู่ในประเภทย่อย 9018.19 หรือ 9018.90  
     1.4 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ แบบมี/ไม่มีอุปกรณ์เสริม จัดอยู่ในประเภทย่อย 
8413.19 หรือ 9018.90 
     1.5 ออกซิเจนทางการแพทย์ จัดอยู่ในประเภทย่อย 2804.40 
     1.6 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือหรือผิวหนัง ในแบบเนื้อครีมหรือเหลว สำหรับค้าปลีก จัดอยู่ในประเภทย่อย 
3401.30 
     1.7 ถุงบรรจุร่างมนุษย์ที่ทำจากพลาสติกที่สามารถป้องกันการติดเชื้อ จัดอยู่ในประเภทย่อย 3926.90 
     1.8 แผ่นไวแสงและฟิล์มแผ่นไวแสงสำหรับเอกซเรย์ จัดอยู่ในประเภทย่อย 3701.10 
               1.9 แผ่นไวแสงแบบม้วนหรือฟิล์มม้วนไวแสงสำหรับเอกซเรย์ จัดอยู่ในประเภทย่อย 3702.10 
     1.10 รถพยาบาล จัดอยู่ในประเภท 8703 (พิกัดย่อยขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องยนต์) 
 2. สินค้าที่ได้รับการปรับปรุงคำอธิบายสินค้าเท่านั้น จำนวน 3 รายการ (มีเครื่องหมาย ** นำหน้า) 
     2.1 เสื้อผ้าป้องกันของสตรีหรือบุรุษสำหรับใช้ในการผ่าตัด/การแพทย์ ที่ทำจากผ้าทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้ม 
หรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก จัดอยู่ในประเภทย่อย 6210.50  
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     2.2 เสื้อผ้าป้องกันของสตรีหรือบุรุษที่ทำจากผ้าสิ่งทอปนยาง จัดอยู่ในประเภทย่อย 6210.50 
     2.3 สบู่  
          2.3.1 สบู่เหลวหรือสบู่ผง จัดอยู่ในประเภทย่อย 3401.20 
          2.3.2 สบู่ก้อน จัดอยู่ในประเภทย่อย 3401.11  
 3. สินค้าที่ได้ปรับปรุงประเภทพิกัดศุลกากร จำนวน 2 รายการ (มีเครื่องหมาย *** นำหน้า) 
    3.1 หน้ากากที่ทำจากกระดาษหรือเซลลูโลส เปลี่ยนจากพิกัดศุลกากรประเภทย่อย 4818.50 เป็น 4818.90  
    3.2 แผ่นกำบังใบหน้าทำจากพลาสติก ปิดคลุมบริเวณอื่น ๆ นอกเหนือจากดวงตา เปลี่ยนจากพิกัดศุลกากร
ประเภทย่อย 3926.20 เป็น 3926.90  

 ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดข้อเสนอแนะฯ ฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/2LkBSWR 
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WCO และ IMO ร่วมมือเสริมสร้างความเชือ่มั่น/เชื่อถือ (ด้านสุขภาพ)  
ต่อห่วงโซ่อุปทานสำหรับสินค้าที่จัดส่งทางทะเล 

 ในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นานาประเทศต่างมี 
ความต้องการสินค้าประเภทยารักษาโรคและเครื่องมือทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ข้อจำกัดต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้มาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคม  
ในสถานการณ์ดังกล่าว องค์การศุลกากรโลก (WCO) และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เน้นย้ำให้
ศุลกากรและหน่วยงานท่าเรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้มาตรการเชิงรุกเพ่ือ  
สร้างความเชื่อมั่น/เชื่อถือ (ด้านสุขภาพ) ในการขนส่งสินค้าทางทะเลในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 

 ในการนี้ IMO ได้ออกจดหมายเวียน (Circular Letters) หลายฉบับเพื่อตอบประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของ 
ผู้เดินทะเลและอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้ 
 1. Circular Letter No.4204 of 31 January 2020, providing information and guidance on the 
precautions to be taken to minimize risks to seafarers, passengers and others on board ships from 
the novel coronavirus (COVID-19) 

2. Circular Letter No.4204/Add.1 of 19 February 2020, COVID-19 – Implementation and 
enforcement of relevant IMO instruments 

3. Circular Letter No.4204/Add.2 of 21 February 2020, Joint Statement IMO-WHO on the 
Response to the COVID-19 Outbreak 

4. Circular Letter No.4204/Add.3 of 2 March 2020, Operational considerations for managing 
COVID-19 cases/outbreak on board ships prepared by WHO 

5. Circular Letter No.4204/Add.4 of 5 March 2020, ICS Coronavirus (COVID-19) Guidance 
for ship operators for the protection of the health of seafarers 

6. Circular Letter No.4204/Add.5/Rev.1 of 2 April 2020, Coronavirus (COVID-19) – Guidance 
relating to the certification of seafarers and fishing vessel personnel 

7. Circular Letter No.4204/Add.6 of 27 March 2020, Coronavirus (COVID-19) - Preliminary 
list of recommendations for Governments and relevant national authorities on the facilitation of 
maritime trade during the COVID-19 pandemic 
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8 .  Circular Letter No.4204/Add.7  of 3  April 2020 , Coronavirus (COVID-19 )  -  Guidance 
concerning unforeseen delays in the delivery of ships 

ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้างต้นได้ที่ https://bit.ly/2Y1yGXH 
 
อ้างอิง 
WCO. Joint WCO-IMO statement on the integrity of the global supply chain during the COVID-19 pandemic. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/april/joint-wco_imo-statement-on-the-integrity-
of-the-global-supply-chain.aspx#ftnref1. Accessed 24 April 2020. 
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WCO และ UPU แถลงการณ์เรื่องมาตรการอำนวยความสะดวกสำหรับไปรษณียภัณฑ์ 

 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 องค์การศุลกากรโลก (WCO) ออกแถลงการณ์บนเว็บไซต์ของ WCO ร่วมกับ
สหภาพไปรษณีย์สากล (UPU) ถึงมาตรการอำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าที่จัดส่งทางไปรษณีย์
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการขนส่งทางอากาศ ด้วยเหตุนี้ ไปรษณียภัณฑ์
จำนวนมากจึงถูกขนส่งด้วยด้วยวิธ ีอ ื ่นแทน เช ่น ทางทะเลและทางบก (ทางถนนและทางราง) เป็นต้น  
ในสถานการณ์ดังกล่าว ศุลกากรอาจได้รับยื่นเอกสารการขนส่งทางไปรษณีย์สำหรับใช้กับวิธีการขนส่งรูปแบบอื่น 
ณ ท่า/ที่ ทางบก อันเนื่องมาจากความจำเป็นในการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งดังกล่าว ในการนี้ WCO และ UPU 
เชื้อเชิญให้ประเทศสมาชิกผ่อนปรนข้อกำหนดทางเอกสารและยอมรับไปรษณียภัณฑ์ที่มีเอกสารประกอบของ 
UPU ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น แบบฟอร์ม CN 37 (สำหรับการขนส่งทางภาคพ้ืน) CN 38 (สำหรับการขนส่งทาง
อากาศ) หรือ CN 41 (สำหรับการขนส่งทางภาคพ้ืนในขั้นแรกและการขนส่งทางอากาศในภายหลัง) เป็นต้น 
 นอกจากนี้ WCO สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกพิจารณานำข้อควรปฏิบัติที่ 6 ในภาคผนวกเฉพาะ E บทที่ 1 
(Recommended Practice 6, Chapter 1, Specific Annex E) ของอนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับแก้ไข) หรือ RKC 
ไปบังคับใช้ กล่าวคือ ศุลกากรควบยอมรับเอกสารทางการค้าหรือการขนส่งที่เป็นไปตามข้อกำหนดทางศุลกากร  
ทุกประการ ในฐานะใบขนสินค้าสำหรับการขนส่งผ่านแดน ทั้งนี้ บทบัญญัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับอนุสัญญา
สหภาพไปรษณีย์สากล (UPU Convention) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งบัญญัติหลักการการผ่านแดนอย่างเสรี
สำหรับไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศ (freedom-of-transit principle for international postal items) ไว้ 
โดยศุลกากรยังคงมีอำนาจในการตรวจสอบสินค้า  
 การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าที่จัดส่งทางไปรษณีย์นี้ ต้องอาศัยและความร่วมมือระหว่าง
ศุลกากรและไปรษณีย์ เพ่ือลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

อ้างอิง 
WCO. WCO and UPU take action to facilitate the sharing of information on the global postal supply chain in 

the wake of the COVID-19 pandemic. http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/april/wco-
and-upu-take-action-to-facilitate-the-sharing-of-information.aspx. Accessed 24 April 2020. 



รายงานความเคล่ือนไหว  

 

สำนักงานท่ีปรึกษาการศลุกากร ณ กรุงบรสัเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 19 

 
 

 

WCO, OTIF และ OSJD ออกแถลงการณ์ร่วม 
เรื่องมาตรการอำนวยความสะดวกสินค้าที่จัดส่งทางราง 

 เมื ่อวันที ่ 15 พฤษภาคม 2563 องค์การศุลกากรโลก (WCO) องค์การภาครัฐระหว่างประเทศเพ่ือ 
การขนส่งทางรางระหว่างประเทศ (International Organisation for International Carriage by Rail: OTIF) 
และองค์การเพื่อความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการขนส่งทางราง (Organisation for Co-operation between 
Railways: OSJD) ได้ออกแถลงการณ์ร่วมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างศุลกากร หน่วยงาน
ด้านการขนส่ง และผู้ให้บริการขนส่งทางราง รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกสินค้าที่
จัดส่งทางรางและการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้ให้บริการขนส่งทางรางประสบปัญหาในการเตรียมและเก็บรวบรวม
เอกสารที่เป็นกระดาษสำหรับใช้ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ด้วยเหตุนี้ WCO, OTIF และ OSJD จึงขอให้ศุลกากร
พิจารณาถึงบทบัญญัติในอนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกทั่วไป มาตรฐานในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ 3.18 
และ 3.21 (Revised Kyoto Convention (RKC), General Annex, Chapter 3, Transitional Standards 3.18 
and 3.21) โดยยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราวและเลื่อนกำหนดส่งเอกสารในรูปแบบ
กระดาษออกไปหากมีความจำเป็น ทั้งนี้ ศุลกากรยังคงมีอำนาจในการเข้าตรวจสอบสินค้า 
 นอกจากนี้ องค์การระหว่างประเทศทั้ง 3 แห่ง ยังสนับสนุนให้ศุลกากรพิจารณายอมรับเอกสารทางการค้า
หรือเอกสารการขนส่งใด ๆ ในฐานะใบขนสินค้าผ่านแดน หากเอกสารดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของศุลกากร 
ทุกประการ ตามที่บัญญัติไว้ใน RKC ภาคผนวกเฉพาะ E บทที่ 1 ข้อควรปฏิบัติที่ 7 (Specific Annex E, Chapter 1, 
Recommended Practice 7)  
 ในการนี ้ WCO, OTIF และ OSJD แสดงความพร้อมให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการบังคับใช้
อนุสัญญา เครื่องมือ และโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขนส่งทางรางระหว่างประเทศมีความต่อเนื่องและ
เป็นไปด้วยความราบรื่น 

อ้างอิง 
WCO. Joint Statement on Global Supply Chain Continuity during Covid-19 Pandemic. http://www.wcoomd.org/-

/media/wco/public/global/pdf/media/press-release/2020/wco-otif-osjd_joint_statement.pdf?db=web. 
Accessed 18 May 2020. 
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WCO และ IRU ออกแถลงการณ์ร่วม 
เรื่องการรับมอืกับผลกระทบของ COVID-19 ต่อการขนส่งทางบกระหว่างประเทศ 

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 องค์การศุลกากรโลก (WCO) และสหภาพการขนส่งทางบกระหว่าง
ประเทศ (International Road Transport Union: IRU) ร่วมออกแถลงการณ์ขอให้ศุลกากรนานาประเทศ
ดำเนินการบริหารจัดการชายแดนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่พรมแดน และนำมาตรการ
ดังต่อไปนี้ไปบังคับใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 1. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่พรมแดนในการเข้าตรวจสอบและบังคับใช้มาตรฐานสากล 
เช่น อนุสัญญา TIR เป็นต้น ตามความเหมาะสม 
 2. ใช้ระบบ TIR และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การขนส่งผ่านแดนมีการมั่นคงปลอดภัยภายใต้
การควบคุมของศุลกากรโดยมีการเข้าตรวจสอบทางกายภาพและการสัมผัสระหว่างบุคคลที่น้อยที่สุด เพ่ือลดความ
เสี่ยงในการแพร่กระจายไวรัส รวมทั้งปกป้องเจ้าหน้าที่ศุลกากรและคนขับรถ 
 3. เปิดช่องเขียวสำหรับยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าที่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า (commercial verhicles) 
เพ่ือลดระยะเวลาในการข้ามพรมแดน และใช้มาตรการอื่น ๆ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในห่วงโซ่อุปทาน 
 4. หลีกเลี่ยงการปิดพรมแดนอันเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า
บรรเทาสาธารณภัย บุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัย และสินค้าที่มีความจำเป็นยิ่ง 
 5. หลีกเลี่ยงการตรวจสอบยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าที่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า ณ พรมแดน ยกเว้นใน
กรณีจำเป็น 
 ในการนี้ WCO และ IRU แสดงความพร้อมให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการบังคับใช้อนุสัญญา 
เครื่องมือ และโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขนส่งทางบกระหว่างประเทศมีความต่อเนื่อง พร้อมร่วมมือ
ดำเนินการต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกัน 
  
อ้างอิง 
WCO.. Joint WCO-IRU statement on responding to the impacts of COVID-19 on cross-border transport. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/may/joint-wco-iru-statement-on-responding-to-the-
impacts-of-covid-19-on-cross-border-transport.aspx. Accessed 18 May 2020. 
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WCO เผยแพร่แนวปฏบิัติสำหรับศุลกากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสาร
ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 สำนักงานเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติใน
การสื่อสารในช่วงวิกฤต (WCO Guidance on how to communicate during a crisis) เพื่อช่วยเหลือประเทศ
สมาชิกในการบริหารจัดการการสื ่อสารในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  
โดยอาศัยข้อมูลที่มีความถูกต้อง อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับท้ังเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง 
 ในการนี้ WCO ได้เชิญให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามข้ันตอน 10 ประการ ดังนี้ 
 1. จัดตั้งคณะทำงานโดยเฉพาะเพ่ือติดตามสถานการณ์ล่าสุด ถ่ายทอดข้อมูล และวางแผนรับมือในอนาคต 
 2. สืบหาและทำความเข้าใจข้อเท็จจริงของสถานการณ์ 
 3. จัดทำแผนการสื่อสารล่วงหน้า หากมีการติด COVID-19 ในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรติด 
COVID-19 หรือกรณีมีผู้มาติดต่องานติด COVID-19 เป็นต้น โดยทั้ง 2 กรณี แผนการสื่อสารควรครอบคลุมถึง
ประเด็นเรื่องมาตรการรับมือและข้อความที่จะสื่อสารออกไป 
 4. เลือกเครื่องมือหรือช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 
 5. สื่อสารกับเจ้าหน้าที่เพ่ือลดความกังวลและความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ 
 6. สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน 
 7. เผยแพร่แผนการปรับเปลี ่ยนตารางการประชุม /การจัดงานต่าง ๆ และหาแนวทางในการจัด 
การประชุม/การจัดงานต่าง ๆ ทางออนไลน์ 
 8. เตรียมพร้อมตอบข้อซักถามของสื่อ 
 9. ประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
 10. เตรียมพร้อมสื่อสารอีกครั้งเมื่อวิกฤตผ่านพ้นไป 
 อนึ่ง WCO ขอเชิญให้ประเทศสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที ่ดีที ่สุดเพื่อนำมาพัฒนา 
Guidance ดังกล่าวต่อไป 

อ้างอิง 
WCO. COVID-19: WCO Secretariat shares guidance with Customs on efficient communication strategies during a crisis. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/april/covid_19-wco-secretariat-shares-guidance-with-customs.aspx. 
Accessed 29 April 2020. 
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EU ประกาศใช้ระบบ IT ระบบใหม่สำหรับสินค้านำเข้าตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป 

 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป สหภาพยุโรป (EU) จะเริ่มดำเนินโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงก่อน
สินค้ามาถึงโครงการใหม่ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ เรียกว่า ICS2 (Import Control System 2) 
 โครงการดังกล่าวมีที่มาจาก Union Customs Code แผนยุทธศาสตร์ของ EU ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางศุลกากร 
และแผนการปฏิบัติงาน (action plan) ที่คณะมนตรียุโรป (European Council) เห็นชอบในปี 2557 เพื่ออำนวยความสะดวก
การขนส่งสินค้าที่ถูกกฎหมายจากนอก EU พร้อมทั้งปกป้องตลาดและประชาชนของ EU 
 ICS2 จะเก็บรวบรวมข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่ขนส่งมายัง EU ก่อนที่สินค้ามาถึง โดยผู้ประกอบการต้องสำแดง
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงต่อ ICS2 โดยใช้ใบขนสินค้าแบบย่อ (Entry Summary Declaration: ENS) 
ตามระยะต่าง ๆ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป  ผู ้ให้บริการขนส่งของเร่งด่วนและผู้ให้บริการไปรษณีย์ที่ มี 
สถานประกอบกิจการใน EU ต้องจัดส่งข้อมูลล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการข้อมูลขั้นต่ำใน ENS เช่น ข้อมูลก่อน
การบรรทุกสินค้า เป็นต้น สำหรับสินค้าทั้งหมดที่ผู้ให้บริการดังกล่าวนำเข้ามาในเขตศุลกากรของ EU  
 ระยะที่ 2 ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ของเร่งด่วน ไปรษณียภัณฑ์ และสินค้าที่จัดส่งเป็นการทั่วไป 
(general cargo consignment) ทางอากาศ ต้องจัดส่งข้อมูลตามรายการข้อมูลที่กำหนดก่อนที่สินค้ามาถึง นอกเหนือจาก
ข้อมูลก่อนการบรรทุกสินค้า นอกจากนี้ ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (เช่น ตัวแทนผู้รับขนส่ง
สินค้า เป็นต้น) ต้องจัดส่งข้อมูลตามรายการข้อมูลขั้นต่ำก่อนการบรรทุกสินค้าและก่อนสินค้ามาถึงด้วย 
 ระยะที่ 3 ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ผู้ให้บริการขนส่งทางทะเล ทางถนน และทางราง ผู้ให้บริการขนส่ง 
ของเร่งด่วนและผู้ให้บริการไปรษณีย์ที่ขนส่งสินค้าด้วยวิธีข้างต้น ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (เช่น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
เป็นต้น) และผู้รับของลำดับสุดท้ายที่มีถิ่นพำนักใน EU ในบางกรณี ต้องยื่น ENS ต่อ ICS2  
 จะเห็นได้ว่า มาตรการใหม่ของ EU ดังกล่าว มีความเก่ียวข้องกับผู้ประกอบการทั้งหมดที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์
ทั้งสำหรับสินค้าทั่วไป ของเร่งด่วน และไปรษณียภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการข้างต้นจึงต้องเตรียมพร้อมก่อนมาตรการ
ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดส่งข้อมูล และการฝึกอบรม
บุคลากร ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไม่สามารถจัดส่งข้อมูลตามที่กำหนดได้ สินค้าจะถูกกักไว้ ณ ท่า/ที่ศุลกากร และเจ้าหน้าที่
ศุลกากรจะไม่ดำเนินการตรวจปล่อยสินค้า นอกจากนี้ หากข้อมูลที่จัดส่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ใบขนสินค้าอาจถูกปฏิเสธ
หรือถูกสั่งให้ดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม รวมทั้งอาจได้รับโทษจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย  

อ้างอิง 
European Commission. Are you ready for ICS2? https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/are-you-ready-ics2_en. Accessed 11 May 2020. 
European Commission. EU Customs pre-arrival security and safety programme supported by the Import Control System 2 (ICS2). 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-security/ics2_en#heading_1. Accessed 11 May 2020.  
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วันฉัตรมงคล 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) นำคณะข้าราชการสำนักงาน
ที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้สลับเวลากันมาลงนามถวายพระพรฯ เพ่ือปฏิบัติ
ตามมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ 
เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมี ฯพณฯ มนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระ 
การประชุมว่าด้วยการรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ COVID-19 ในประเทศเบลเยียมและสหภาพยุโรป รวมทั้งสถานการณ์
การปฏิบัติงานของแต่ละสำนักงานภายใตค้ณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ 

 



   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Office of Customs Affairs 

Royal Thai Embassy to Belgium, 

Luxembourg and Mission to the EU 

Dreve du Rembucher 89 

1170 Watermael-Boitsfort 

Tel. +32 2 660 5759 

Fax. +32 2 675 2649 

E-mail: thai-customs@skynet.be 

http://brussels.customs.go.th 
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