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➢ EU ยกระดบัการปฏิรูปสหภาพศุลกากรไปอีกขัน้
ด้วย Action Plan ฉบับใหม่ 

➢ EU ใช้มาตรการใหม่ในการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง e-commerce การสนับสนนุ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย และการประสาน 
ความร่วมมือระหว่างศุลกากรอย่างไร 
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  
ในปัจจุบัน ศุลกากรประสบกับความท้าทายหลายประการอันเนื่องมาจากภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น

นอกเหนือจากการจัดเก็บภาษีอันเป็นภารกิจดั้งเดิม กล่าวคือ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ
ในการปกป้องและส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ศุลกากรต้องอำนวยความสะดวกการค้าที่
ถูกกฎหมายด้วยความรวดเร็วและราบรื่น แต่ในขณะเดียวกันศุลกากรมีหน้าที่ต้องป้องกันและ
ปราบปรามสินค้าที ่ผิดกฎหมายซึ ่งมีปริมาณเพิ ่มสูงขึ ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อันเนื ่องมาจาก 
การเจริญเติบโตของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ศุลกากรยังต้องป้องกันและปราบปราม
การกระทำความผิดทางการเงินและที ่มิใช่ทางการเงินที่เพิ ่มสูงขึ ้นในระยะหลายปีที ่ผ่านมา  
และล่าสุด ศุลกากรได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการกอบกู้วิกฤตสาธารณสุขจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน  

ด้วยความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของศุลกากรในฐานะหน่วยงานแนวหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ที่พรมแดน 
สหภาพยุโรป (EU) ได้ประกาศแผนปฏิบัติการสหภาพศุลกากร (Customs Union Action Plan) 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้แก่สหภาพศุลกากรในฐานะเสาหลัก
ของตลาดเดียว (Single Market) ของ EU และเน้นย้ำบทบาทของศุลกากรในฐานะหน่วยงานหลัก
ในการปกป้องผลประโยชน์ทางการเงิน ความมั่นคง สุขอนามัย และความมั่งคั่งของผู้ประกอบการ
และพลเมืองของ EU โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวประกอบด้วยนโยบายและมาตรการใน 4 ด้าน ได้แก ่ 

1) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management) 
2) การบริหารจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Managing e-commerce) 
3) การสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย (The promotion of compliance)  
4) การผนึกกำลังของศุลกากรให้เป็นหนึ่งเดียว (Customs authorities acting as one) 

จดหมายข่าวฉบับนี้ ท่านผู้อ่านจะได้ทราบถึงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการดังกล่าวซึ่ง
บางมาตรการมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการหรือประชาชนโดยตรง เช่น การบังคับใช้ระบบ Import 
Control System 2 (ICS2) และกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับใหม่สำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการของ EU ยังเป็นกรณีศึกษาที่ดีกรณีหนึ่งในการปฏิรูปศุลกากรให้
ทันกับบริบทที ่เปลี ่ยนแปลงไปและการเน้นย้ำบทบาทที ่สำคัญของศุลกากรในการปกป้อง
ผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและที่ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย 

                                    

     นิติ วิทยาเต็ม 
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CUSTOMS UNION  ACTION PLAN    

แผนปฏิบติัการของ EU เพ่ือยกระดบัสหภาพศลุกากรเขา้ส ูส่มยัใหม่ 

เมื ่อวันที ่ 28 กันยายน 2563 คณะกรรมาธิการยุโรป 
(European Commission) ได้ประกาศแผนปฏิบัติการ
สหภาพศ ุ ลก ากร  (Customs Union Action Plan)  
ซึ ่งประกอบด้วยมาตรการต่าง ๆ ในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและส่งเสริมนวัตกรรมในแวดวงศุลกากร
ภายในปี 2568 เพื ่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้แก่
สหภาพศุลกากรในฐานะเสาหลักของตลาดเดียว (Single 
Market) ของสหภาพยุโรป (EU) และเน้นย้ำบทบาท
ของศุลกากรในฐานะหน่วยงานหลักในการปกป้อง
ผลประโยชน์ทางการเงิน ความมั่นคง สุขอนามัย และ
ความมั่งค่ังของผู้ประกอบการและพลเมืองของ EU 

ในปัจจุบัน ศุลกากรประสบกับความท้าทายหลายประการ
อันเน ื ่องมาจากภารกิจที ่ เพ ิ ่มมากขึ ้นนอกเหน ือจาก 
การจัดเก็บภาษีอันเป็นภารกิจดั้งเดิม กล่าวคือ ในฐานะ
หน่วยงานที ่มีบทบาทสำคัญในการปกป้องและส่งเสริม 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ EU ศุลกากรยังต้อง
อำนวยความสะดวกการค้าที่ถูกกฎหมายด้วยความรวดเร็ว
และราบรื่น แต่ในขณะเดียวกันศุลกากรมีหน้าที่ต้องป้องกนั
และปราบปรามสินค้าที่ผิดกฎหมายซึ่งมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ศุลกากรยังต้อง
ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางการเงิน
และที่มิใช่ทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะหลายปีที่ผ่านมา 

Credit: Europeum 
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และล่าสุด ศุลกากรได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการกอบกู้
วิกฤตสาธารณสุขจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 
โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกการนำเข้าอุปกรณ์
ทางการแพทย์และคัดกรองสินค้าอันตรายหรือไม่ได้
มาตรฐานไม่ให้เข้ามาในอาณาเขตของ EU  

ดังนั ้น เพื ่อเป็นการยกระดับศุลกากรของ EU ในบริบท
การค้าและความมั่นคงในยุคปัจจุบันและเตรียมความพร้อม
ให้กับศุลกากรสำหรับความท้าทายในอนาคตข้างหน้า 
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงจัดทำแผนปฏิบัติการสหภาพ
ศุลกากรดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยนโยบายและมาตรการใน 
4 ประเด็น ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management) 
ที่ผ่านมาศุลกากรประเทศสมาชิก EU ใช้กรอบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงร่วมที่ EU จัดทำขึ้นซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานสำหรับการประเมินความเสี ่ยง การแลกเปลี ่ยนข้อมูล  

 
1 สาระสำคัญประการหนึ่งของกฎหมายดังกล่าว คือ การยกเลิกมูลค่าขั้นต่ำ 
(de minimis) สำหรับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม กล่าวคือ สินค้านำเขา้ที่สั่งซ้ือ
ทางออนไลน์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี ้ผู้ให้บริการพื้นที่ขายสินค้า

และการวิเคราะห์ความเสี ่ยงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกไม่ได้บังคับใช้กรอบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดังกล่าวในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับระบบวิเคราะห์
ความเสี่ยงของประเทศสมาชิกขาดข้อมูลที่จำเป็นเนื่องจาก
ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ไม่มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลนั้นระหว่างประเทศสมาชิก หรือประเทศสมาชิกไมม่ี
ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับใช้เปรียบเทียบและแปลผลการวิเคราะห์ 
ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ในระดับ EU เพื ่อให้มีการบูรณาการในการใช้ข้อมูลที่
หลากหลายและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งอำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติภารกิจของศุลกากรในการบังคับใช้กฎหมาย
เพ ื ่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและปราบปราม 
การกระทำความผิด  

2. การบร ิหารจ ัดการการพาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอนิกส์  
(Managing e-commerce) การจัดเก็บภาษีจากสินค้าที่
สั่งซื้อทางออนไลน์เป็นความท้าทายประการสำคัญสำหรับ
ทั้งศุลกากรและสรรพากร นอกจากนี้ ศุลกากรยังมีหน้าที่
เพิ ่มเติมในการบังคับใช้กฎหมายอื ่น ๆ นอกเหนือจาก
กฎหมายภาษีอากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบสินค้า
ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความมั่นคง ความปลอดภัย 
ทรัพย์สินทางปัญญา และมาตรฐานกฎหมายอื่น ๆ หรือไม่  

ในการนี ้ EU ได้ออกกฎระเบียบด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ฉบับใหม่เมื ่อเดือนธันวาคม 2560 ซึ ่งจะมีผลใช้บังคับ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป1 เพื่อปราบปราม
การกระทำความผิดทางภาษีมูลค่าเพิ่ม สร้างความเป็นธรรม

ออนไลน์รายใหญ่มีหนา้ที่ต้องจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในจดหมายขา่วศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดอืนธันวาคม 2560  

Credit: European Commission 
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ในการแข่งขันทางการค้า และอำนวยความสะดวกการค้า
ระหว่างประเทศ โดยในขณะนี้ EU กำลังจัดทำกฎหมาย
ศุลกากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื ่อรองรับ
กฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 
เป ็นต ้นไป ระบบ Import Control System 2 (ICS2)2  
จะมีผลใช้บังคับกับผู้ให้บริการไปรษณีย์ซึ่งต้องป้อนข้อมูล
ก่อนการบรรทุกสินค้าเข้าสู่ระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

3. การสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย (The promotion 
of compliance) การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก
ให้ผู ้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายจะช่วยให้ศุลกากร
สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ในการ
ตรวจสอบสินค้าที่มีความเสี่ยง ในการนี้ EU มีโครงการให้
สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO และ
มีผู้ประกอบการจำนวนมากเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว 
แต่ EU เล็งเห็นถึงความสำคัญในการออกมาตรการเพิ่มเติม
เพ ื ่ อสร ้างความร ัดก ุมและอำนวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่ำมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้าง
ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อบังคับใช้
ความตกลงให้สิทธิประโยชน์ทางการค้าแก่ประเทศที่สาม 

4. การผนึกกำลังของศุลกากรให้เป็นหนึ่งเดียว (Customs 
authorities acting as one) แม้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ศุลกากรประเทศสมาชิกต่างให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ 

 
2 ICS2 เป็นระบบบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับสินค้านำเข้าของ EU  
ซ่ึงกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งในห่วงโซ่อุปทานต้องป้อนขอ้มูลกอ่นการบรรทกุสินค้า
และข้อมูลก่อนสินค้ามาถึงเข้าสู่ระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการวิเคราะห์
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ICS2 มีผลบังคับใช้ใน 3 ระยะ โดยในแต่ละระยะกำหนด
ประเภทผู้เกี่ยวข้องที่ต้องป้อนข้อมูลและรายการข้อมูลที่ต้องป้อน 

แล้วก็ตาม แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือ
เฉพาะเรื่องหรือความร่วมมือระดับภูมิภาคย่อยมากยิ่งขึ้น
ทั ้งระหว่างศุลกากรด้วยกันและระหว่างศุลกากรกับ
หน่วยงานอื่น ๆ นอกจากนี้ ศุลกากรประเทศสมาชิกต้อง
แสดงจุดยืนเป็นหนึ่งเดียวในเวทีระหว่างประเทศ พร้อมทั้ง
ลดความเหลื่อมล้ำในการปฏิบัติหน้าที่ของศุลกากรในแต่ละ
ประเทศสมาช ิกด ้วยการจ ัดหาทร ัพยากรที ่ เพ ียงพอ  
ทั้งทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการฝึกอบรมและเครื่องมือต่าง ๆ 
ที่มีความทันสมัยและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
ศุลกากรแต่ละประเทศสมาชิกเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
พร้อมกันนี้ EU ประสงค์ตอบโจทย์ความท้าทายที่สำคัญ 
เช่น 1) การบริหารจัดการความเสี่ยงในช่วงวิกฤติดังเช่น
กรณี Covid-19 2) การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 3) การจัดหาเครื่องมือ การจัดการฝึกอบรม 
และการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและเพียงพอ และ 
4) การส่งเสริมภาพลักษณ์ของศุลกากรในสังคมและดึงดูด 
ผู้มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับศุลกากร 

 

 

 

 

แตกต่างกันออกไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในจดหมายขา่วศุลกากร 
(CPMU news) ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 หรือ 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-
customs/customs-security/ics2_en 
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1. การบริหารจดัการความเสี่ยง (Risk management) 

1.1 EU Joint Analytics Capabilities (JAC) 
การเข้าถึงและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นปัจจัยที ่สำคัญ 
ในการสนับสนุนการปฏิบัติของศุลกากรในด้านต่าง ๆ  
ทั้งในการบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจปล่อยสินค้า 
การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยสินค้า และการป้องกัน
และปราบปรามการกระทำความผิด นอกจากนี้ แนวโน้ม
และรูปแบบการกระทำผิดที ่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
ยังช่วยให้ศุลกากรตรวจพบช่องโหว่และออกมาตรการที่มี
ความรัดกุมมากยิ่งขึ้น 

ที ่ผ ่านมา EU และประเทศสมาชิกมีฐานข้อมูล
จำนวนมากสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี ่ยง 
อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลเหล่านี ้มักไม่ได้เชื ่อมโยงถึงกัน  
หรือในบางกรณีไม่สามารถเข้าถึงข ้อมูลบางประการ 
ได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ ่งข้อมูลสำหรับใช้ใน 
การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด ด้วยเหตุนี้ 
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเสนอให้ดำเนินโครงการ JAC  
เพื ่ออำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมและ 
ใช ้ข ้อม ูลจากแหล่งข ้อม ูลของท ั ้งศ ุลกากรและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งเพื่อให้การแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูลมีประสิทธิภาพ

โดยประสานงานอย่างใกล้ชดิกับประเทศสมาชกิ นอกจากนี้ 
ประเทศสมาชิกจะได้รับผล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเติมเต็ม
ข้อมูลส่วนที่ขาดอันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจ
ของศุลกากรต่อไป 
 การดำเนินโครงการดังกล่าวมุ ่งไปยังการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลนำเข้า/ส่งออกที ่มีอยู่แล้วในระบบ
ฐานข้อมูล EU Customs Surveillance รวมทั้งข้อมูลก่อน
การบรรทุกสินค้าและข้อมูลก่อนสินค้ามาถึงจากระบบ 
Import Control System 2 (ICS2) ซึ ่งจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ในการนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปมี
แผนดำเนินการในระยะต่าง ๆ ดังนี้   

1) ตั ้งแต ่ป ี 2563 เป ็นต ้นไป  EU จะพัฒนา
เครื่องมือต่าง ๆ ใน EU Customs Surveillance สำหรับ
ใช้ข้อมูลนำเข้า/ส่งออกในการจัดทำสถิติและหาแนวโน้มใน
การกระทำความผิดทางการเงิน และภายในเดือนธันวาคม 2563 

ประเทศสมาช ิกจะให้การร ับรอง
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลใน

ระบบ ICS2 
 
 

Credit: Iryna Drozd 123RF.com 
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2) ตั้งแต่ปลายปี 2564 เป็นต้นไป EU จะเริ่มใช้
งานข้อมูลเช ิงว ิเคราะห์ท ี ่ได ้จากระบบ EU Customs 
Surveillance เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความถูกต้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3) ภายในสิ ้นปี 2566 EU จะผนวกข้อมูลจาก
ระบบอื่น ๆ  เข้ากับข้อมูลในระบบ EU Customs Surveillance 
เพื ่อใช้ในการวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลการตรวจยึดสินค้า 
(COPIS) ข้อมูลปราบปรามการกระทำความผิด (AFIS) 
ข้อมูลการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อมูลจากผู้ให้บริการพื้นที่
ขายสินค้าออนไลน์ และข้อมูลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ 
ของ UCC เป็นต้น นอกจากนี้ เมื่อ ICS2 ได้เข้าสู่ระยะที่ 2 แล้ว 
คณะกรรมาธิการยุโรปและประเทศสมาชิกจะเริ ่มต้น
วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการบรรทุกสินค้าและข้อมูลก่อนสินค้า
มาถึงจากไปรษณีย์ ผู ้ให้บริการขนส่งของเร่งด่วน และ 
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ  

4) ภายในสิ้นปี 2567 เมื่อ ICS2 เข้าสู่ระยะที่ 3 แล้ว 
คณะกรรมาธิการยุโรปและประเทศสมาชิกจะดำเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลก่อนการบรรทุกสินค้าและข้อมูลก่อนสินค้า
มาถึงจากผู้ให้บริการขนส่งทางทะเล ทางถนน และทางอากาศ 
และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทุกประเภท 

1.2 การแก้ไขแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความเสี่ยง 
(Revised risk management strategy) 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับปัจจุบัน
ต้องได้รับการแก้ไขให้มีความรัดกุมและตอบโจทย์ความท้าทาย
ในป ัจจ ุบ ันโดยม ุ ่ งเน ้นไปย ังประเด ็นด ้านความม ั ่นคง  
ความปลอดภัย และความเสี่ยงในการกระทำความผิด
ทางการเงินในบริบทของการบังคับใช้ Financial Risk 
Criteria3 รวมทั ้งการกระทำความผิดที ่ไม่เกี ่ยวข้องกับ
การเงินด้วย ในการนี ้ คณะกรรมาธิการยุโรปมีแผนใช้
ประโยชน์จาก JAC และ ICS2 เพื ่อยกระดับการบริหาร
จัดการความเสี่ยงแบบเวลาจริง (real-time) โดยคาดว่า 
แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่นี ้จะจัดทำแล้วเสร็จภายใน 
ไตรมาสที่ 2/2564  

 
 

 

 

 

 

 

 
3 Financial Risk Criteria (FRC) เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินความ
เส่ียงที่ช่วยให้ระบบการตรวจปล่อยสินค้าของประเทศสมาชิกสามารถ
ตรวจจับธุรกรรมที่ต้องสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
ทางการเงินและต้องมีการดำเนินการควบคุมตรวจสอบต่อไป รายละเอยีด

ของ FRC ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-
customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-
management-framework-crmf_en)  
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2. การบริหารจดัการการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(Managing e-commerce) 

2.1 การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อวัตถุประสงค์
ทางศุลกากร (Using VAT data for customs purposes) 
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแผนปฏิบัติการจัดเก็บ
ภาษีท ี ่ เป ็นธรรมและลดขั ้นตอนที ่ซ ับซ้อนเพื ่อฟ ื ้นฟู
เศรษฐกิจของ EU ภายหลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)4 เมื ่อเดือน
กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์ที ่จะศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดตั ้งศูนย์กลางข้อมูลภาษีอากร
ภายใน Eurofisc5 ที่เปิดให้ศุลกากรและหน่วยงานบังคบัใช้
กฎหมายสามารถเข้าถึงได้นอกเหนือจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านภาษีมูลค่าเพิ ่ม ทั ้งนี ้ แม้ที ่ผ่านมาจะมี 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  เหล่านี้แล้วก็ตาม 
แต่ยังคงมีความจำเป็นในการสร้างกลไกการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่สามารถทำได้สะดวกและเป็นระบบโดยให้ศุลกากร
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงภายในปี 2565 
 นอกจากน ี ้  ต ั ้ ง แต ่ ไ ต รมาสท ี ่  3 / 2563 
คณะกรรมาธ ิการย ุโรปมีแผนสำรวจความเป ็นไปได้  
ในการให้ศุลกากรเข้าถึงข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ให้บริการ
ชำระเงินต้องจัดส่งให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เพื่อใช้
ในวัตถุประสงค์ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยข้อมูลดังกล่าวทำให้

 
4 European Commission COM(2020) 312 of 15.7.2020: An 
Action Plan for Fair and Simple Taxation Supporting the 
Recovery Strategy 
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/20
20_tax_package_tax_action_plan_en.pdf)  
5 Eurofisc เป็นเครือข่ายของสรรพากรของประเทศสมาชิกสำหรับ
แลกเปลี่ยน ประมวลผล และวิเคราะหข์อ้มูลข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับ 
การกระทำความผิดทางภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างประเทศและการประสานงาน 

ทราบอัตลักษณ์ของผู้รับเงินและผู้โอนเงิน รวมถึงบัญชี 
วันที่ และสถานที่ทำธุรกรรม ซึ่งจะช่วยให้ศุลกากรสามารถ
สืบหาเส้นทางของสินค้าไปจนถึงถิ่นกำเนิดและตรวจพบ
ความผิดปกติในการสำแดงราคา ในการนี้ การเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศุลกากรและ
สรรพากรในการปราบปรามการกระทำความผิดทางภาษี
มากยิ ่งขึ้น โดยจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้
ศุลกากรเข้าถึงข้อมูลการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม มีกำหนดแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 1 มกราคม 2567 

2.2 การทบทวนบทบาทและหน้าที่ของผู้เกี ่ยวข้องกับ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะผู้ให้บริการพื้นที่
ขายสินค้าออนไลน์ (Revisit role and obligations of 
e-commerce actors notably platforms) 
 ต ั ้ งแต ่ว ันท ี ่  1 กรกฎาคม 2564 เป ็นต ้นไป 
กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับใหม่ของ EU จะมีผลใช้บังคับ
ซ ึ ่ งม ีผลให ้ม ีการยกเล ิกม ูลค ่าข ึ ้นต ่ำสำหร ับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT de minimis) ศุลกากรจึงต้องจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ ่มจากสินค้าที ่ส ั ่งซื ้อทางออนไลน์ทุกชิ้น 
(ยกเว้นผู้ขายได้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มขณะจำหน่ายผ่าน
ระบบ Import One-Stop Shop 6 แล้ว) และในขณะเดียวกัน 

ในการติดตามความคืบหนา้ในการปฏิบตัิงาน 
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/do
cs/body/2011-02-07_eurofisc_pressrelease_en.pdf)  
6 IOSS เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอก 
EU สามารถสำแดงและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศสมาชิกเพียง
ประเทศเดียวในแต่ละไตรมาสในกรณีการซ้ือขายกับผู้บริโภคขั้นสุดทา้ย 
โดยประเทศสมาชิกดังกล่าวจะแจกจ่ายภาษีไปยังประเทศสมาชิกอื่นที่
ผู้บริโภคซ้ือสินค้า ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมที่ https://ec.europa.eu/ 
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ผู้ให้บริการพื้นที่ขายสินค้าออนไลน์ (online marketplace) 
ต้องจัดเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลบางประการให้แก่สรรพากร
สำหรับใช้ในวัตถุประสงค์ทางภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อได้รับการร้องขอ 
 ในการนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปจะศึกษาความเป็นไปได้
ในการกำหนดให้ผู้ให้บริการพื้นที่ขายสินค้าออนไลน์ต้อง
รายงานข้อมูลต่อศุลกากรด้วย กล่าวคือ แม้ในกรณีทั่วไป 
ผู ้ให้บริการเหล่าน ี ้ไม ่ได ้ม ีความเกี ่ยวข้องโดยตรงใน 
การปฏิบัติพิธีการศุลกากร แต่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่
ช่วยให้ศุลกากรเห็นภาพทั้งหมดของห่วงโซ่อุปทาน ตั้ งแต่
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขาย ราคาซื้อขาย ตลอดจนผู้ซื้อขั้นสุดท้าย 
โดยข้อมูลเหล่านี้จะมาเติมเต็มข้อมูลในใบขนสินค้า จึงช่วย
ให้ทั้งศุลกากรและสรรพากรประสานงานเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการกระทำความผิดทางภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั ้งการสำแดงราคาต่ำ การสำแดงคำอธิบายสินค้าที่ 
ไม่ตรงกับความเป็นจริง การสำแดงถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นเท็จ 
การหนีภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม และการกระทำ
ความผิดทางการเงินอ่ืน ๆ  นอกจากนี้ ข้อมูลจากผู้ให้บริการ
พื้นที่ขายสินค้าออนไลน์ยังช่วยให้ศุลกากรสามารถแยก
สินค้าที่มีความเสี่ยงต่ำที่ได้รับยกเว้นภาษีศุลกากร (มูลค่า
ต่ำกว่า 150 ยูโร) และชำระภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบ IOSS 

แล้ว เพื่อดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าด้วยความรวดเร็ว  
ในการนี ้ คณะกรรมาธิการยุโรปจะเสนอร่างกฎหมาย
ภายในไตรมาสที่ 1/2566 
 พร้อมกันนี ้  คณะกรรมาธิการยุโรปจะศึกษา
ผลกระทบของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อการจัดเก็บ
ภาษีศุลกากรและการแข่งขันทางการค้ากับผู้ประกอบการ
ใน EU รวมทั ้งการจัดเก็บภาษีศุลกากรด้วยวิธีเดียวกับ 
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มวิธีใหม่ซึ่งมีกำหนดการบังคับใช้
ภายในปี 2564

 

 

 

 

 
taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-
ecommerce_en และ https://ec.europa.eu/ 
taxation_customs/business/vat/telecommunications-

broadcasting-electronic-services/content/mini-one-stop-
shop_en)  

Credit: Entrepreneur 
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3. การสนบัสนนุการปฏิบติัตามกฎหมาย (The promotion of compliance) 

3.1 การเพ่ิมความรัดกุมในโครงการ AEO (Stepping 
     up the AEO programme) 
EU ได้ดำเนินโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO 
ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยภายในไตรมาสที่ 2/3/2564 
คณะกรรมาธิการยุโรปจะเดินทางไปยังประเทศสมาชิกเพื่อ
ประเมินข้อเท็จจริงและนำมาพิจารณาเสนอร่างกฎหมายที่
กำหนดหน้าที่ที ่ชัดเจนให้ประเทศสมาชิกต้องตรวจตรา
ผู้ประกอบการ AEO เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ประกอบการเหล่านี้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างต่อเนื ่อง นอกจากนี ้ AEO 
Guidelines ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ภายในไตรมาสที่ 3/2564 เช่นกัน 

3.2 การพัฒนาและใช้งาน EU Single Window Environment 
for Customs (Develop and deploy the EU Single 
Window environment for Customs) 

EU ได้ดำเนินโครงการนำร่อง Single Window มาตั้งแต่ปี 2555 
โดยในปี 2561 มีศุลกากรและหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องกับ
สินค้าเกษตร ศัตรูพืช และไม้ซุง จาก 9 ประเทศสมาชิกเข้าร่วม7 

 
7 บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย ไอร์แลนด์ ลัตเวีย โปแลนด ์
โปรตุเกส และสโลวีเนีย 
8 EU ได้ดำเนินโครงการนำร่อง Single Window มาตั้งแต่ปี 2555  
โดยเร่ิมต้นจากการเชื่อมโยงระบบศุลกากรประเทศสมาชิกเข้ากับระบบ
ฐานข้อมูลของคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อตรวจสอบใบรับรองจากสัตวแพทย์ 
(Common Veterinary Entry Document) ที่ยื่นมาพร้อมกับใบขนสินค้า
โดยอัตโนมัติ ในป ี2561 มีประเทศสมาชิกเข้าร่วม 9 ราย (เชิงอรรถที่ 7) 

และมีประเทศสมาชิกอื ่น ๆ ให้ความสนใจ ในการนี้  
คณะกรรมาธิการยุโรปมีแผนขยายโครงการให้ครอบคลุม
ใบรับรองประเภทอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้
แบบฟอร์มในรูปแบบเดียวกันตามที่ EU กำหนด เพื่อให้
ศุลกากรใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า โดยขณะนี้ กำลังมีการดำเนินการ
จัดทำร่างกฎหมายสำหรับ EU Single Window Environment 
for Customs โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4/25638 

3.3 การประเมิน Union Customs Code (UCC)  
     (Union Customs Code evaluation) 
นับแต่ UCC มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ได้มี
การจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดให้ใช้งานแล้ว 17 ระบบ
เพื่อนำศุลกากรเข้าสู่ความทันสมัยโดยไม่ใช้กระดาษ และ
คาดว่า ระบบอื ่น ๆ ที ่เหลือจะเสร็จสิ ้นภายในปี 2568  
ในการนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปจะดำเนินการประเมินว่า 
UCC และระบบอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ ต ่ า ง  ๆ ต ้อง ได ้ รั บ 
การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการปฏิรูป
ศุลกากรให้มีความทันสมัยและการอำนวยความสะดวก

และมีประเทศสมาชิกอื่น ๆ ให้ความสนใจ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปมี
แผนขยายโครงการให้ครอบคลุมใบรับรองประเภทอื่น ๆ ที่ออกโดย
หน่วยงานตา่ง ๆ โดยใช้แบบฟอร์มในรูปแบบเดียวกันตามที ่EU กำหนด 
เพื่อให้ศุลกากรใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า 
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-
customs/electronic-customs/eu-single-window-environment-
for-customs_en)  

Credit: Red Piranha 
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สำหรับท ั ้งศ ุลกากรและผู ้ประกอบการที ่ปฏิบ ัต ิตาม
กฎหมายหรือไม่ โดยให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 

3.4 การกำหนดบทลงโทษทางศุลกากรให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน 
(Common system of customs sanctions) 

แม้ว่ากฎหมายศุลกากรในประเทศสมาชิกจะถูกผสานเป็น
หนึ่งเดียวภายใต้ UCC แต่การบังคับใช้ในทางปฏิบัติยังมี
ความแตกต่างกันในแต่ละประเทศสมาชิก และยังไม่มี
บทลงโทษที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเป็นเหตุให้เกิด
ความไม ่ช ัด เจนทางกฎหมายและส ่งผลกระทบต่อ 
การแข่งขันที่เป็นธรรมภายใน EU ในการนี้ คณะกรรมาธิการยุโรป 
ได้เสนอให้จัดตั ้งคณะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกใน 
การจัดทำรายงานระบบการลงโทษของแต่ละประเทศสมาชิก
เพื่อนำมาจัดทำแนวทางปฏิบัติในการกำหนดบทลงโทษ 
ให้สอดคล้องกับหลักการใน UCC Article 42(1)9 ภายใน 
ไตรมาสที่ 4/2564  

3.5 การจัดทำกรอบกฎหมายเพื่อปราบปรามการกระทำ  
     ความผิดทางศุลกากร (Legal framework to  
     combat customs fraud) 
Regulation (EC) No 515/97 เป็นกฎหมายฉบับหลักใน
ระดับ EU ที ่ใช ้ในการปราบปรามการกระทำความผิด 
ทางศุลกากรด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว ่างประเทศสมาช ิกและคณะกรรมาธ ิการย ุโรป  
โดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะดำเนินการประเมินผลกฎหมาย
ฉบับดังกล่าวและจัดทำรายงานภายในไตรมาสที่ 4/2563 
และเสนอข้อแก้ไขภายในไตรมาสที่ 1/2564 

 
9 กล่าวคือ บทลงโทษต้องมีประสิทธิภาพ ได้สัดส่วน และมีผลเป็น
แรงจูงใจไม่ให้มีการกระทำความผิด 

3.6 การมีส่วนร่วมของศุลกากรในการปกป้องตลาด EU  
     จากสินค้าที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัย  
     (Involvement of customs in protecting the  
     single market against the import of non- 
     compliant and unsafe products) 
EU ได้ออก Regulation (EU) 2019/1020 ซึ่งเป็นกฎหมาย
กำกับดูแลตลาดและสินค้าฉบับใหม่ที่จะมีผลใช้บังคับในปี 2564 
โดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะออกกฎหมายลำดับรอง
เพื่อให้ศุลกากรเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องตลาดของ 
EU มากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่มีความรัดกุมยิ่งขึ้น (ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป) การเชื่อมโยง
ระบบ Single Window environment for Customs และ
ระบบสื่อสารและข้อมูลข่าวสารเพื่อการกำกับดูแลตลาด 
EU (ICSMS) ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้โดยสะดวกใน
ระดับ EU (ภายในปี 2568) เป็นต้น 

3.7 การกำกับดูแลความตกลงให้สิทธิพิเศษทางการค้า  
     (Monitor the functioning of preferential  
     trade arrangements) 
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีสินค้าบางประเภทมีการสำแดง
ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เป็นเท็จเพื่อใช้สิทธิตามความตกลงให้
สิทธิพิเศษทางการค้ากับประเทศที่สาม ด้วยเหตุนี ้ จึงมี
ความจำเป็นต้องเพิ่มความรัดกุมในการบังคับใช้กฎและ 
พิธีการเกี ่ยวกับถิ ่นกำเนิดสินค้า และจะขยายขอบเขต 
การกำกับดูแลการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าในความตกลง
การค้าเสรีตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป โดยปรึกษาหารือกับ
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ประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่ออุดช่องโหว่หรือแก้ข้อบกพร่องใน
การบังคับใช้กฎและพิธีการดังกล่าว 

3.8 การวิเคราะห์และการยกระดับความร่วมมือทาง 
     ศุลกากรกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิง่จีน  
     (Analyst and, where appropriate, enhance  
     the Union’s international systems of  
     cooperation in customs matters with  
     important trade partners, in particular China) 
คณะกรรมาธิการยุโรปจะยกระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านศุลกากรกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญและในเวที
พหุภาคี โดยจะมุ่งเน้นไปยังการยกระดับความร่วมมือกับ
จีนเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีปริมาณการค้าจำนวนมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์ โดยทั้งสองฝ่าย
มีกำหนดการลงนามในกรอบความร่วมมือระหว่างกัน
ภายในปี 2563 สำหรับขั้นตอนต่อไป คณะกรรมาธิการ
ยุโรปจะสร้างหรือยกระดับความร่วมมือกับคู ่ค้าอื ่น ๆ  
โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ  เช่น การเข้าเป็นสมาชิก EU 
ในอนาคต ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ เส้นทางการผ่านแดน 
และผลประโยชน์ทางการค้าของ EU เป็นต้น โดยรูปแบบ
ความร ่วมม ืออาจเป ็นโครงการอำนวยความสะดวก 
การแลกเปลี่ยนเอกสารที่เก่ียวข้องกับศุลกากร การควบคุม
ตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าที่สั ่งซื ้อทางออนไลน์ 
การสนับสนุนภารกิจการบริหารจัดการความเสี ่ยงและ
ความมั่นคงปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น โดยจะ
ดำเนินการศึกษาในรายละเอียดให้เสร็จสิ้นภายในปี 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit: European Parliamentary Research Service Blog 
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4. การผนึกก าลงัของศลุกากรใหเ้ป็นหน่ึงเดียว  

    (Customs authorities acting as one) 

4.1 การยกระดับความร่วมมือระหว่างศุลกากร  
     หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
      การบริหารจัดการชายแดน พร้อมประสานระบบข้อมูล 
      ของหน่วยงานดังกล่าว (Enhance cooperation  
      between customs and security and border  
      management authorities and synergies  
      between their information systems) 
คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังจัดทำกรอบความร่วมมือเพื่อ
ประสานระบบข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการชายแดนให้สามารถปฏิบัติงานรว่มกันได้ 
ซึ่งในขณะนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกได้เสร็จสิ้น
การประเมินผลความเป็นไปได้ในการประสานระบบในเบื้องต้นแล้ว 
โดยคณะผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะให้เชื่อมโยง   Schengen 
Information System (SIS)10 และระบบข้อมูล
ของ Europol เข้าไว้กับ ICS2 เพื ่อยกระดับ
ความร่วมมือในการบริหารจัดการชายแดน
ร่วมกันโดยเฉพาะในประเด็นด้านความมั่นคง 
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปมแีผน
ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ใน 
การประสานระบบทั้ง 3 ระบบเข้าไว้ด้วยกนั
ภายในสิ้นปี 2564 เพื่อให้การประสานระบบเสร็จสิ้น

 
10 SIS เป็นระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรบัการบริหารจัดการความมั่นคง
และชายแดนของยุโรป โดยหน่วยงานทีม่ีอำนาจในแต่ละประเทศป้อน
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยเข้าสู่ระบบและส่งสัญญาณเตือน
และคำแนะนำไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในประเทศอื่น ๆ 

สมบูรณ์ก่อนที่ ICS2 จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2567  

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัตงิาน 
     ของศุลกากร (Customs Union Performance) 
คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังดำเนินการจัดทำเครื่องมือต่าง ๆ 
สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำปีและข้อมูลในแต่ละ
ไตรมาสจากประเทศสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพิธีการ
หรือขั้นตอนศุลกากรโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้ประเทศสมาชิก
ต้องรายงานข้อมูลซ้ำซ้อนในเรื ่องอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับ
ศุลกากรอีก ที ่ผ ่านมา การรายงานข้อมูลกระทำด้วย 
ความสมัครใจ ข้อมูลจึงไม่เพียงพอและอาจไม่มีคุณภาพ 
ด้วยเหตุนี ้ จ ึงมีความจำเป็นต้องมีกรอบทางกฎหมาย 
เพื่อประสานการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละประเทศสมาชิก 

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอันจะทำให้ข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์
ต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผล

โดยใช้ตัวชี้วัด (KPI) ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรป
จะดำเนินการศึกษาถึงความจำเป็นใน
การจัดทำกรอบทางกฎหมายดังกล่าว

ในฐานะส่วนหนึ ่งของการประเมินผล
ของ UCC11 ภายในปี 2564 

(https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/policies/borders-and-visas/schengen-information-
system_en)  
11 ดูข้อ 3.3 

Credit: European Parliamentary 

             Research Service Blog 
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4.3 การจัดหาเครื่องมือควบคุมตรวจสอบทางศุลกากรที่ 
     ท ันสม ัยและเช ื ่อถ ือได ้ ให ้แก ่ประเทศสมาชิก  
     (Better equip Member States with modern  
     and reliable customs control equipment) 
คณะกรรมาธ ิการย ุ โรปได ้ เสนองบประมาณจ ัดซื้ อ 
บำรุงรักษา และอัพเกรดเครื่องมือควบคุมตรวจสอบทางศุลกากร
ให้มีความทันสมัยและเชื่อถือได้ เช่น เครื่องเอกซเรย์ เครื่องแสกน 
อุปกรณ์พกพา เครื่องมือจดจำเลขทะเบียนโดยอัตโนมัติ 
และเครื ่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทาง
ศุลกากรภายใต้กรอบ Multiannual Financial Framework  
 เครื่องมือที่ทันสมัยและเชื่อถือได้มีความจำเป็น
อย่างยิ่งในการอุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในการควบคุมตรวจสอบ
การเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า/ออกจากเขตศุลกากรและ 
ช่วยให้ผลการควบคุมตรวจสอบได้มาตรฐานเดียวกันใน 
ทุกประเทศสมาชิก โดยที่ผ่านมาประเทศสมาชิกได้ร้องขอ
การสนับสนุนทางการเงินบ่อยครั้งในการจัดซื้อเครื่องมือ
เหล ่าน ี ้  ซ ึ ่ งหากได ้ร ับความเห็นชอบจากร ัฐสภาและ 
คณะมนตรียุโรป ก็คาดว่า จะสามารถเริ่มดำเนินการจัดซื้อได้
ภายในปี 2564 เป็นต้นไป 

4.4 การดำเนินการและการยกระดับกลไกความร่วมมือใน  
     Customs programme ในปีงบประมาณ 2564-2570  
     (Deploy and deepen cooperation mechanisms  
     under the Customs programme (MFF 2021-2027) 
Customs programme มีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื ่อสน ับสนุน 
การปฏิบัติงานและการปฏิรูปศุลกากรให้มีความทันสมัย 
รวมท ั ้ งประสานความร ่วมม ือระหว ่างศ ุลกากรและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคย่อยเดียวกันหรือใน
ประเด็นเดียวกัน (เช่น การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)  

นอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นในการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของวิชาชีพศุลกากรเพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ
ให้เข้ามาร่วมงานกับศุลกากร รวมทั้งสร้างมาตรฐานใน 
การฝึกอบรมบุคลากรอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ศุลกากร (mobility programme) 
โดยให้เจ้าหน้าที ่ศุลกากรสามารถไปปฏิบัติงานที ่ใดก็ได้ใน
ประเทศสมาช ิกท ี ่ ให ้การร ับรองค ุณสมบ ัต ิ  พร ้อมก ันนี้  
คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอให้จัดตั ้งโครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมขีดความสามารถเจ้าหน้าที ่ศุลกากรในระดับ EU 
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น สำนักฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายแห่งยุโรป (European Agency for Law Enforcement 
Training: CEPOL) เป็นต้น 

4.5 การยกระดับการบริหารจัดการสหภาพศุลกากรแบบสมาร์ท  
     (Smarter management of the customs union) 
ในต้นปี 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปจะจัดตั้งคณะทำงาน
ซ ึ ่ งประกอบด ้วยประเทศสมาช ิกและผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง  
เพื่อพิจารณาทบทวนวิธีการปฏิบัติงานของศุลกากรให้มี
ความรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และตอบสนอง
ต่อวิกฤตทุกรูปแบบด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การคาดการณ์
และเตรียมรับมือกับปัญหาไว้ล่วงหน้า การจัดตั ้งกลไก
ตอบสนองวิกฤตด้วยความรวดเร็วโดยอาศัยบทเรียนจาก
กรณี Covid-19 เป็นต้น  

นอกจากนี้ ควรมีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายเพื่อ
มอบอำนาจที ่มากขึ ้นให้กับตัวแทนศุลกากร (customs 
agency) โดยในป ี 2565  คณะกรรมาธ ิการย ุโรปจะ
ทำการศึกษาเพื่อประเมินว่า หากตัวแทนศุลกากรได้รับ
มอบอำนาจที่เหมาะสมแล้ว การดำเนินการเพื่อแก้ไขวิกฤต
จะมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น
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หรือไม่ จะช่วยให้ศุลกากรเข้าใจแนวโน้มหรือรูปแบบการ
กระทำความผิดได้ดีขึ ้นหรือไม่ และการมอบอำนาจให้
ตัวแทนศุลกากรเป็นผู้พัฒนา บริหารจัดการ และกำกับดูแล
ระบบข้อมูล จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของศุลกากร
ได้ดีกว่าและลดต้นทุนได้มากกว่าในกรณีที่แต่ละประเทศ
รับผิดชอบระบบข้อมูลของตนหรือไม่ เป็นต้น โดยคาดว่า 
การศึกษาจะแล้วเสร็จในปี 2566 

ผลลพัธท่ี์คาดว่าจะไดร้บั 

ตามที่กล่าวมาข้างต้น Action Plan ของคณะกรรมาธิการยุโรป
ได้กำหนดมาตรการหลายประการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกรง่
ให้แก่สหภาพศุลกากรใน 4 ด้านภายในปี 2568 ได้แก่  
การบริหารจัดการความเสี่ยง การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย และความร่วมมือระหว่างศุลกากร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การดำเนินการบางโครงการตาม 
Action Plan นี้ ขึ ้นอยู่กับผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการยุโรป 

ซึ่งจะได้รับฟังความคิดเห็นจากประเทศสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั ้งขึ ้นอยู ่กับผลการเจรจางบประมาณในการดำเนิน
โครงการต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย  
 ความเคลื่อนไหวในแวดวงศุลกากรของ EU ในครั้งนี้ 
สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของการปฏิรูปศุลกากรให้มีความทันสมัย
ตามที ่องค์การศุลกากรโลก (WCO) สนับสนุน มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน และ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบโจทย์ข้อท้าทาย
ในยุคปัจจุบันที่ศุลกากรต้องอำนวยความสะดวกทางการค้า
เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไม่ละเลย
ภารกิจในการจัดเก็บภาษีและปกป้องสังคมจากสินค้า
อันตรายที่ล้นทะลักเข้ามาในปริมาณมากในยุคการพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามแดน พร้อมรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต เช่นกรณี Covid-19 เป็นต้น

 
อ้างอิง 
European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council and the European Economic and Social Committee: Taking the Customs Union to the 
Next Level: a Plan for Action. Brussels, 28.9.2020 COM(2020) 581 final.  

European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament and the 
Council: An Actional Plan for Fair and Simple Taxation Supporting the Recovery Package. 
Brussels: 15.7.2020. COM(2020) 312 final.  

European Commission. Import Control System 2 (ICS2). 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-security/ics2_en . 
Accessed 20 October 2020. 
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European Commission. Modernising VAT for cross-border e-commerce. 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-
ecommerce_en . Accessed 7 October 2020. 

European Commission. Schengen Information System. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system_en . Accessed 15 October 2020. 

European Commission. The EU Single Window environment for customs. 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs/eu-
single-window-environment-for-customs_en . Accessed 8 October 2020. 

European Commission. The Mini One Stop Shop. 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-
electronic-services/content/mini-one-stop-shop_en . Accessed 7 October 2020. 

European Commission. VAT: Commission welcomes agreement on simpler and more efficient rules for 
businesses that sell goods online. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_4404 . Accessed 20 October 
2020. 
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ศุลกากรสหรัฐอเมริกาขยายโครงการพิธีการสำหรับผู้โดยสารในต่างแดน 

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ศุลกากรสหรัฐอเมริกา (Customs and Border Protection: CBP) ประกาศ
ขยายโครงการดำเนินพิธีการศุลกากรผู้โดยสารในต่างแดน (Preclearance) เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2559 ภายหลังจาก
ดำเนินโครงการกับประเทศต่าง ๆ ไปแล้วจำนวน 6 ประเทศ ในท่าอากาศยาน 16 แห่ง 
 โครงการ Preclearance เป็นความร่วมมือในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันกับประเทศต่าง ๆ ซึ่ง
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ CBP เข้าไปประจำการและปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานในต่างประเทศเพื่อดำเนินพิธีการ
ศุลกากรและพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับประชาชนก่อนโดยสารอากาศยานมายังสหรัฐอเมริกา โดยผู้โดยสารที่
ผ่านพิธีการดังกล่าวแล้วไม่ต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบจาก CBP อีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาแล้ว 
 Preclearance ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของท่าอากาศยาน 
กล่าวคือ ท่าอากาศยานที่มีเจ้าหน้าที่ CBP ประจำการอยู่สามารถให้บริการเที่ยวบินตรงไปยังท่าอากาศยานใน
สหรัฐอเมริกากว่า 160 แห่งที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ CBP ประจำการอยู่หรือมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในจำนวนที่จำกัด  

ท่าอากาศยานที ่ประสงค์เข้าร ่วมโครงการต้องมีสำนักงานของผู ้ให้บริการขนส่งทางอากาศของ
สหรัฐอเมริกา มีความพร้อมด้านสถานที่และเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติพิธีการ และสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ร่วมกับ CBP ได้ ทั้งนี้ ท่าอากาศยานที่สนใจต้องประสานงานกับรัฐบาลในประเทศของตนให้ดำเนินการลงนาม
ความตกลงทวิภาคีกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
 นอกจากนี้ ในการดำเนินโครงการ Preclearance รัฐบาลและท่าอากาศยานที่ขอเข้าร่วมโครงการต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ สำนักงานบริหารจัดการความมั ่นคง
ปลอดภัยในการคมนาคมของสหรัฐอเมร ิกา  (Transportation Security Administration: TSA) ร ับรองว่า  
มีมาตรฐานที่เทียบเท่ากับของสหรัฐอเมริกา 
 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/36wVhQa 
 
อ้างอิง 
U.S. Customs and Border Protection. CBP Announces Preclearance Expansion. 

https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-announces-preclearance-expansion.   
Accessed 5 October 2020. 
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สหรัฐอเมริกาเริม่ใช้เทคโนโลยีแสกน 3 มติิ (Computed Tomography)  
เพื่อตรวจหาวัตถุระเบดิในสัมภาระผู้โดยสาร 

 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในการคมนาคมของสหรัฐอเมริกา 
(Transportation Security Administration: TSA) รายงานการติดตั้งและการใช้งานเครื่องแสกน 3 มิติซึ ่งใช้
เทคโนโลยีล้ำสมัยล่าสุดในการตรวจหาวัตถุระเบิด ณ Harrisburg International Airport 
 เครื ่องแสกนดังกล่าวทำงานใช้เทคโนโลยี Computed Tomography โดยยิงรังสีเอกซ์จากกล้องที่
หมุนรอบสายพานและนำมาประมวลผลเพื่อสร้างภาพ 3 มิติที่สามารถหมุนรอบเพื่อดูด้านอื่น ๆ ได้ ซึ่งช่วยให้
เจ้าหน้าที่เห็นสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในกระเป๋าเดินทางจากหลายด้านและพิจารณาว่า จำเป็นต้องเปิดตรวจหรือไม่ 
นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ใช้สามารถตรวจหาวัตถุระเบิดได้โดยอัตโนมัติแม้อยู่ในรูปของเหลว 
 การนำเครื่องแสกนมาใช้งานในครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารหลายประการ เนื่องจากช่วย
ลดการเปิดตรวจสัมภาระและผู้โดยสารไม่ต้องนำคอมพิวเตอร์พกพาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ออกมาจาก
กระเป๋าเพื่อตรวจสอบแยกต่างหาก นอกจากนี้ การลดการเปิดตรวจยังช่วยลดการสัมผัสกับสิ่งของซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย 

อ้างอิง 
U.S. Transportation Security Administration.  

TSA checkpoint at Harrisburg International Airport gets new state-of-the-art 3-D checkpoint scanner to improve explosives detection. 
https://www.tsa.gov/news/press/releases/2020/09/30/tsa-checkpoint-harrisburg-international-airport-gets-new-state-art-3.  
Accessed 5 October 2020. 
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สวิตเซอร์แลนด์จัดจำแนกพิกัดใหม่เพื่อความโปร่งใสในการค้าทองคำ  
เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2564 

 สวิตเซอร์แลนด์ได้ยื ่นข้อเสนอเพื่อแก้ไขระบบ Harmonized System (HS) ขององค์การศุลกากรโลก 
(WCO) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกพิกัดของทองคำเพื่อสร้างความโปร่งใสและยกระดับการตรวจสอบ
การค้าทองคำย้อนหลังในตลาดโลก 

ที่ผ่านมา การจัดจำแนกประเภททองคำตามระบบ HS ของ WCO นั้น ทองคำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปประเภทต่าง ๆ  
(เป็นก้อนในสภาพดั้งเดิม เป็นก้อน ผลึก อินกอต ท่อนหล่อ หรือท่อน) จะถูกจัดอยู่ในพิกัดเดียวกัน ดังนั้น จึงไม่
สามารถแยกความแตกต่างระหว่างทองคำบริสุทธิ์และทองคำไม่บริสุทธิ์หรือระหว่างทองคำที่ได้มาตรฐานธนาคาร
และทองคำผสมกับโลหะอ่ืน ๆ ในระบบ HS ได ้

 ด้วยเหตุนี้ สวิตเซอร์แลนด์จึงยื่นข้อเสนอเพื่อแก้ไขระบบ HS ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทองคำ โดยข้อเสนอ
ดังกล่าวคำนึงถึงแนวปฏิบัติสากลในปัจจุบันของ London Bullion Market Association (LBMA) และของ
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การติดตามเส้นทางการเคลื่อนย้าย
ทองคำในการค้าระหว่างประเทศกระทำได้ง่าย มีความโปร่งใส และจัดเก็บสถิติได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ สวิตเซอร์แลนด์
เป็นตลาดทองคำโลกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง โดยทองคำจำนวน 1 ใน 5 ในตลาดโลกถูกซ้ือขายในสวิตเซอร์แลนด์ 

 อนึ่ง สวิตเซอร์แลนด์จะเริ่มบังคับใช้การจัดจำแนกประเภทของทองคำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 (ค.ศ. 2021) 
เป็นต้นไป และหากสมาชิก WCO ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอของสวิตเซอร์แลนด์ พิกัดใหม่สำหรับทองคำจะมีผล
บังคับใช้กับภาคีอนุสัญญา HS ตั้งแต่ปี 2570 (ค.ศ. 2027) เป็นต้นไป 

 
อ้างอิง 
Swiss Customs. Raw materials: Switzerland calls for greater transparency in international gold trade. 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/news/news/medienmitteilungen.msg-id-80500.html .   
Accessed 14 October 2020. 
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ขยะพลาสติกที่จีนห้ามนำเข้าถูกส่งไปที่ใด? 

 นับแต่ที่จีนประกาศห้ามการนำเข้าขยะพลาสติกจำนวน 24 ชนิด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา 
ขยะพลาสติกบางส่วนตกค้างอยู่ในยุโรปและอเมริกาเหนือ ในขณะที่บางส่วนมีจุดหมายปลายทางท่ีเปลี่ยนไป 

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 องค์การตำรวจสากล (Interpol) ได้รายงานว่า มีการเปลี่ยนเส้นทางการลำเลียง
ขยะพลาสติกจำนวนมากจากยุโรปและอเมริกาเหนือไปยังประเทศอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย และตุรกี เช่น ในไตรมาสแรกของปี 2561 สหรัฐอเมริกาส่งออกขยะมาประเทศไทย
ในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 300 ส่งผลให้ประเทศไทยใช้มาตรการที่รัดกุมยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้าน 
เช่น มาเลเซียที่ได้ส่งขยะราว 4,000 ตัน กลับออกไปยังประเทศต้นทาง 13 ประเทศ  

อนึ่ง Interpol พบว่า ขยะพลาสติกถูกขนส่งผ่านแดนในหลายประเทศเพื่ออำพรางถิ่นกำเนิดของสินค้า
และมีการสำแดงประเภทสินค้าที ่เป็นเท็จ รวมทั้งยังพบความเชื ่อมโยงระหว่างเครือข่ายอาชญากรรมและ 
ผู้ให้บริการกำจัดขยะที่ถูกกฎหมายซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมืออำพรางการกระทำความผิด โดยสำหรับประเทศไทย 
Interpol พบว่า ผู้ให้บริการรีไซเคิลเจตนาไม่ดำเนินการต่อใบอนุญาตเพ่ือลดต้นทุนโดยยังคงรับกำจัดขยะตามสัญญาที่
ทำไว้ก่อนหน้าและตามสัญญาใหม่ที่ทำกับผู้ส่งออกขยะ และสำหรับในยุโรปนั้น ขยะพลาสติกจากบางประเทศใน
สหภาพยุโรป (EU) ถูกส่งไปกำจัดในประเทศอื่นใน EU ด้วยวิธีการเผาไหม้ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
โรมาเนียและบัลแกเรียซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหาฝุ่นควัน PM10 และ PM2.5 เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา  

 ในปัจจุบัน อาชญกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจโดยศุลกากรและตำรวจเป็น
หน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด
รายงานของ Interpol ได้ที่ https://bit.ly/375Ubvk 

อ้างอิง 
Interpol. INTERPOL report alerts to sharp rise in plastic waste crime. https://www.interpol.int/en/News-and-

Events/News/2020/INTERPOL-report-alerts-to-sharp-rise-in-plastic-waste-crime .  Accessed 14 October 2020. 
Euronews. ¿Quién se está deshaciendo de la basura plástica europea que China ya no importa? 

https://es.euronews.com/2020/10/13/quien-se-esta-deshaciendo-de-la-basura-plastica-europea-que-china-
ya-no-importa . Accessed 14 October 2020. 
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เมียนมาร์เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) 

 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เมียนมาร์ได้ยื่นภาคยานุวัติสารต่อองค์การศุลกากรโลก (WCO) เพื่อเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) รายล่าสุด โดยเป็นภาคีลำดับที่ 123 ของอนุสัญญาฯ 
 อนุสัญญาฯ ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี 2516 ก่อนจะได้รับการแก้ไขในเวลาต่อมาในปี 2542 และมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยอนุสัญญาฯ ได้รับการยอมรับในฐานะพิมพ์เขียวสำหรับพิธีการศุลกากรสมัยใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการปฏิรูปพิธีการศุลกากรให้มีความทันสมัย โปร่งใส และสามารถคาดการณ์ได้ 
 อนุสัญญาฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ตัวบท (Body) ภาคผนวกทั่วไป (General Annex) และภาคผนวกเฉพาะ 
(Specific Annexes) โดยภาคผนวกทั่วไปมีผลผูกพันประเทศภาคีทุกราย แต่สำหรับภาคผนวกเฉพาะนั้น ประเทศภาคี
อาจเลือกรับหรือไม่รับก็ได้ ในการนี้ เมียนมาร์เลือกรับภาคผนวกเฉพาะบางภาคผนวก ได้แก่ 
 1. ภาคผนวกเฉพาะ B ตอนที่ 1 (การตรวจปล่อยสินค้าเพ่ือใช้ในครัวเรือน) และตอนที่ 3 (การยกเว้นภาษี
ศุลกากรและภาษีอ่ืน ๆ) 

2. ภาคผนวกเฉพาะ D ตอนที่ 1 (คลังสินค้าศุลกากร) 
3. ภาคผนวกเฉพาะ E ตอนที่ 1 (การผ่านแดน) และตอนที่ 2 (การถ่ายลำ) 
4. ภาคผนวกเฉพาะ F ตอนที่ 1 (การนำเข้ามาผลิตหรือการแปรรูปภายในประเทศ) 
5. ภาคผนวกเฉพาะ G ตอนที่ 1 (การนำเข้าชั่วคราว) 
6. ภาคผนวกเฉพาะ H ตอนที่ 1 (ความผิดทางศุลกากร) 
7. ภาคผนวกเฉพาะ J ตอนที่ 1 (ผู้โดยสาร) ตอนที่ 2 (การขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์) และตอนที่ 5 (สินค้า

บรรเทาสาธารณภัย) 
สำหรับประเทศไทยซึ่งได้เข้าเป็นภาคีเมื่อปี 2558 การภาคยานุวัติอนุสัญญาฯ ของเมียนมาร์อาจเป็น

โอกาสอันดีในการเสริมสร้างความร่วมมือทางศุลกากรระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรเมียนมาร์ในอนาคตใน
ฐานะภาคีอนุสัญญาฯ ที่มีพรมแดนติดกัน 

อ้างอิง 
WCO. With the accession of the Republic of the Union of Myanmar, the Revised Kyoto Convention has 123 Contracting Parties. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/october/with-the-accession-of-the-republic-of-the-union-of-
myanmar.aspx .  Accessed 15 October 2020. 

WCO. Notification by Myanmar. Brussels, 2 October 2020. http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-
instruments/conventions-and-agreements/contracting-parties-and-instruments/union-of-myanmar/pg0303ba.pdf?la=en . 
Accessed 15 October 2020. 
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มัลดีฟส์เข้าเป็นภาคีอนสุัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) 

 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 มัลดีฟสไ์ด้ยื่นภาคยานุวัติสารต่อองค์การศุลกากรโลก (WCO) เพ่ือเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) รายล่าสุด โดยเป็นภาคีลำดับที่ 124 ของอนุสัญญาฯ 
 อนุสัญญาฯ ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี 2516 ก่อนจะได้รับการแก้ไขในเวลาต่อมาในปี 2542 และมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยอนุสัญญาฯ ได้รับการยอมรับในฐานะพิมพ์เขียวสำหรับพิธีการศุลกากรสมัยใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการปฏิรูปพิธีการศุลกากรให้มีความทันสมัย โปร่งใส และสามารถคาดการณ์ได้ 
 อนุสัญญาฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ตัวบท (Body) ภาคผนวกทั่วไป (General Annex) และภาคผนวกเฉพาะ 
(Specific Annexes) โดยภาคผนวกทั่วไปมีผลผูกพันประเทศภาคีทุกราย แต่สำหรับภาคผนวกเฉพาะนั้น ประเทศภาคี
อาจเลือกรับหรือไม่รับก็ได้ ในการนี้ มัลดีฟส์ไม่ได้ระบุการเลือกรับภาคผนวกเฉพาะใด ๆ  

การภาคยานุวัติอนุสัญญาฯ ของมัลดีฟส์ในครั้งนี้ เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับแวดวงศุลกากรเนื่องจากจำนวนภาคี
ที่เพ่ิมขึ้นหมายความถึงพิธีการศุลกากรในประเทศภาคีจะได้รับการประสานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้นด้วย 
ในการนี้ WCO สนับสนุนให้ทั้งประเทศสมาชิก WCO และประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก WCO ภาคยานุวัติอนุสัญญาฯ 
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

 
อ้างอิง 
WCO. The Revised Kyoto Convention now has 124 Contracting Parties following the accession of Maldives. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/october/the-revised-kyoto-convention-now-has-124-
contracting-parties-following-the-accession-of-maldives.aspx .  Accessed 21 October 2020. 

WCO. Notification by Maldives. Brussels, 19 October 2020. http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/conventions-and-agreements/contracting-
parties-and-instruments/maldives/pg0304ba.pdf?la=en . Accessed 21 October 2020. 
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คณะกรรมการระบบ HS เสร็จสิ้นการจัดทำ Correlation Tables สำหรับ HS 2022 

 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้รายงานว่า คณะกรรมการระบบฮาร์โมไนซ์ 
(Harmonized System Committee) ได้เสร็จสิ้นการจัดทำตารางตรวจเทียบ (Correlation Tables) ระหว่าง  
HS ฉบับปี ค.ศ. 2022 และฉบับปี ค.ศ. 2017 ระหว่างการประชุมครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 16 ตุลาคม 2563 

แม้ Correlation Tables จะเป็นเอกสารที่ไม่มีสถานะหรือความผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ได้รับ
การยอมรับในฐานะเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการบังคับใช้ HS ฉบับใหม่ กล่าวคือ Correlation Tables ช่วยให้เข้าใจ 
ความแตกต่างระหว่าง HS 2017 และ HS 2022 จึงช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดทำพิกัดอัตราศุลกากรฉบับใหม่
สำหรับใช้ในการจัดจำแนกประเภทสินค้าและการจัดเก็บสถิติในแต่ละประเทศสมาชิก นอกจากนี้ Correlation Tables 
ยังถูกนำไปใช้ประโยชน์ในความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทสินค้าตามระบบ HS เช่น  
 1. Standard International Trade Classification (SITC) และ Central Product Classification (CPC) 
ของสำนักงานสถิติแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Statistics Division) 
 2. ตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้า (Schedules of Concessions) และกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าที่
ไม่ได้สิทธิพิเศษทางการค้า (Non-preferential Rules of Origin) ของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) 

 ทั ้งนี ้ WCO จะดำเนินการเผยแพร่ Correlation Tables บนเว็บไซต์ของ WCO เมื ่อรายงานของ
คณะกรรมการระบบ HS ได้รับมติเห็นชอบแล้ว 

 
อ้างอิง 
WCO. Correlations Tables for the HS 2022 Amendments successfully completed. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/october/correlations-tables-for-the-hs-2022-
amendments-successfully-completed.aspx .  Accessed 26 October 2020. 
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วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) เป็นผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(13 ตุลาคม) และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ตุลาคม) และพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ (21 ตุลาคม) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ วัดไทยธรรมาราม 
เมืองวอร์เตอลู ประเทศเบลเยียม ร่วมกับคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ และประชาชนชาวไทยที่พำนัก
ในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ในโอกาสนี้ นายนิติฯ ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
ในช่วงเช้า และกิจกรรมจิตอาสาเก็บกวาดลานวัดกับผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวในช่วงบ่ายด้วย 
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การหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านศุลกากรระหว่าง WCO และประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. ฯพณฯ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วย 

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับเชิญจาก Mr. Kunio Mikuriya 
เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (WCO) เพื่อเข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านศุลกากรระหว่าง WCO และประเทศไทย 
โดยในโอกาสนี้  Mr. Mikuriya ได้กล่าวขอบคุณกรมศุลกากรที่ให้การสนับสนุน WCO ในการจัดตั้ง Regional  Office for 
Capacity Building (ROCB) ในบริเวณพื้นที่กรมศุลกากร รวมถึงประเด็นด้านการยกระดับความสัมพันธ์ทางศุลกากร  
การดำเนินงานของกรมศุลกากรอันเป็นแบบอย่างที่ดี (role model) ให้แก่ศุลกากรประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน พร้อมทั้งเชิญชวน
ให้กรมฯ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรมาปฏิบัติงานที่ WCO ในฐานะ Technical Attaché มากขึ้น ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้ขอให้ 
WCO สนับสนุนการให้ทุน fellowship และทุนด้าน career development  แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรไทย เพื่อมาฝึกอบรมที่  
WCO  นอกจากนี้  ยังได้มีการหารือในประเด็นเกี่ยวความร่วมมือระหว่าง WCO กับศุลกากรไทย เช่น โครงการ Cargo 
Targeting System เป็นต้น 
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การหารือกับผู้ประกอบการร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ตไทยในเบลเยียม 
ฯพณฯ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยนายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) 

และคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าพบผู้ประกอบการ 12 รายจากร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ตไทย 
ในเบลเยียมจำนวน 8 ร้าน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อสอบถามถึงปัญหาในการนำเข้าวัตถุดิบ
จากประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ไทย รวมถึงปัญหาและ
ข้อแนะนำอ่ืน ๆ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 


