
Credit: .jjkim 

 

 

➢ บทบาทของศุลกากรและแนวปฏิบัติ 
ทางการค้าที่เปลี่ยนไปกับความจ าเป็นใน
การแก้ไขอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) 

➢ ประเด็นการแก้ไขอนุสัญญาเกียวโตฯ  
ในส่วนสารัตถะ 

➢ สถานะทางกฎหมายของอนุสัญญาเกียวโตฯ 
และข้อท้าทายในการบังคับใช้ 

ปีท่ี ๓ ฉบบัท่ี ๑ ประจ ำเดือนมกรำคม ๒๕๖๑ 



   

   

    

e)  

❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  

 “International Convention on the Simplification and Harmonization of 
Customs Procedure” หรือ “อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการพิธีการศุลกากร 
ให้ง่ายและสอดคล้องกัน” หรือที่รู้จักกันในนาม “อนุสัญญาเกียวโต” ผลบังคับใช้เมื่อ 
ปี ๒๕๑๗ ก่อนจะผ่านการปรับปรุงแก้ไปต่อมาในปี ๒๕๔๒ และมีผลใช้บังคับในปี ๒๕๔๙ 
ในนาม “อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง)” หรือ RKC ในฐานะพิมพ์เขียวส าหรับพิธีการ
ศุลกากรสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการปฏิรูปพิธีการศุลกากร 
ให้มีความโปร่งใสและสามารถคาดการณ์ได้ 

 อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาเกียวโตฯ ไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงมานานกว่า ๑๐ ปี 
จึงมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าโลกและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ อนุสัญญาฯ ยังมีประเด็นปัญหาเรื่องสถานะทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศและกลไกการใช้บังคับให้เกิดประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ Revised Kyoto 
Convention Management Committee จึ ง ได้ จั ด ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ อ ภิ ป ร า ย ห ารื อ 
ถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงอนุสัญญาเกียวโตฯ ให้ทันสมัยและมีกลไกใช้บังคับ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

 ในจดหมายข่าวฉบับนี้ พวกเราจึงขอน าเสนอประเด็นการแก้ไขปรับปรุงอนุสัญญา
เกียวโตฯ โดยสังเขป ทั้งในส่วนสารัตถะและสถานะทางกฎหมายของตัวอนุสัญญาฯ  
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายศุลกากรไทย ในฐานะที่ประเทศไทย 
เป็นภาคีอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) เช่นกันครับ  
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บทบาทของศุลกากรที่เปลี่ยนแปลงไปกับความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง RKC ในส่วนสารัตถะ (๑)..........................................................................……..๔ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง RKC ในส่วนสารัตถะ (๒)..........................................................……....…………..๗ 
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บทบาทของศลุกากรท่ีเปลี่ยนแปลงไปกบัความจ าเป็น 

ในการเปลี่ยนแปลงอนสุญัญาเกียวโต (ฉบบัปรบัปรงุ) 

International Convention on the Simplification 

and Harmonization of Customs Procedure หรือ 
“อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการพิธีการศุลกากร
ให้ง่ ายและสอดคล้องกัน”  หรือที่ รู้ จักกันในนาม 
“อนุสัญญาเกียวโต” มีผลบังคับใช้ เมื่อปี  ๒๕๑๗  
ก่อนจะผ่านการปรับปรุงแก้ไปต่อมาในปี ๒๕๔๒ และ 
มีผลใช้บังคับในปี ๒๕๔๙ ในนาม “อนุสัญญาเกียวโต 
(ฉบับปรับปรุง)”๑ หรือ RKC เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง รั ฐ แ ล ะ ว ง ก า ร ก า ร ค้ า โ ล ก  
อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาฯ ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ตั้ งแต่ปี  ๒๕๔๒ ยกเว้นในส่วนที่ เป็นข้อแนะน า  

(Guidelines) ซึ่ ง ไม่มีผลผูกพัน
ท า ง ก ฎ ห ม า ย 

                                                           
๑ ประเทศเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  

ข้อเสนอให้มีการปรับปรุงอนุสัญญาฯ ครั้งสุดท้าย 
ถูกหยิบยกขึ้นในปี ๒๕๕๒ แต่ไม่ได้มีการด าเนินการใด 
ๆ ต่อจากนั้น อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบันที่บริบท 
ทางสั งคม เศรษฐกิ จ ได้ เ ปลี่ ยนแปลง ไปอย่ า งมี 
นัยยะส าคัญ ประเทศภาคีได้ตระหนักถึงความจ าเป็น 
ในการปรับปรุงอนุสัญญาฯ อีกครั้งหนึ่ง 

RKC เป็นอนุสัญญาที่ประกอบด้วย  
๑) ตัวบทอนุสัญญา  (Body of the Convention) 
กล่าวถึงขอบเขตและโครงสร้าง การบริหารจัดการ 
กฎเกณฑ์ในการเข้าเป็นภาคี กฎเกณฑ์ในการแก้ไข
ปรับปรุง 
๒ )  ภ า ค ผ น ว ก ทั่ ว ไ ป  (General Annex)  
เป็นบทบัญญัติที่ครอบคลุมพิธีการศุลกากรในทุกด้านใน
รูปแบบมาตรฐาน (Standards) และมาตรฐานใน 
ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (Transitional Standards)  
๓ )  ภ า ค ผ น ว ก เ ฉ พ า ะ  (Specific Annexes)  
เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรเฉพาะด้าน 
ดังนั้น ในแต่ละภาคผนวกเฉพาะและบทในภาคผนวก
จะ เกี่ ย วข้ อ งกับวิ ธี ปฏิบั ติ และ พิธี การศุ ลกากร 
เฉพาะเรื่อง ประกอบไปด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น 10 

ภาคผนวก 
Credit: eoc-international.com.br 
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นอกจากนี้  ยังมีแนวปฏิบัติ (Guidelines) ซึ่งเป็น
ค าอธิบายรายละเ อียดของภาคผนวกทั่ว ไปและ
ภาคผนวกเฉพาะด้วย 

จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ มีเพียงตัวบทอนุสัญญาและ
ภาคผนวกทั่วไปเท่านั้นที่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อ
ประเทศภาคีทั้งหมด โดยในส่วนของภาคผนวกเฉพาะ
นั้ น  ป ร ะ เ ท ศ ภ า คี ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ใ ห้ สั ต ย า บั น 
เฉพาะบางภาคผนวกหรือตั้งข้อสงวนได้ และส าหรับ
แนวปฏิบัติ (Guidelines) ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
นอกจากนี้ RKC Management Committee ที่จัดขึ้น
ตามความใน Article 6 ของอนุสัญญาฯ ไม่มีอ านาจ 
ในการระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพพอ กลไก 
การตรวจสอบการบังคับใช้อนุสัญญาฯ จึงบั่นทอนลงไป

ด้วย ด้วยเหตุนี้ การมีผลบังคับใช้และการปรับปรุงแก้ไข
กลไกการตรวจสอบการใช้บังคับอนุสัญญาจึงเป็น
ประเด็นส าคัญประเด็นหนึ่งในการพิจารณาแก้ไข RKC 

นอกจากนี้  บทบาทของศุ ลกากร ในปั จจุ บั น ได้
เปลี่ ยนแปลงไปจากบทบาทดั้ ง เ ดิมที่ มุ่ ง เน้ น ไป 
ทางด้านการจัดเก็บภาษีไปยังบทบาทที่มีความซับซ้อน
ยิ่งขึ้น กล่าวคือ ศุลกากรในทุกวันนี้ก าลังเผชิญกับ 
ข้อท้าทายด้านความมั่นคงปลอดภัยนานัปการต่อทั้ง
ห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและต่อประชาชน 
ในประเทศ ในขณะที่ได้รับแรงกดดันในการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าและการส่งเสริมการแข่งขัน 
ทางการค้า โดยไม่ละเลยการจัดเก็บภาษีในเวลา
เดียวกัน ทั้งนี้ แม้ในการแก้ไข RKC ในปี ๒๕๔๒ จะได้

Credit: The Other Stream 
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เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) และการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้เกิด 
ความสมดุลระหว่ างการควบคุมตรวจสอบและ 
การอ านวยความสะดวกทางการค้าแล้วก็ตาม แต่ยังคง
ไม่ เพียงพอกับการรับมือกับข้อท้าทายในปัจจุบัน 
เนื่องจากไม่ได้สะท้อนถึงข้อก าหนดด้านความมั่นคง
ปลอดภัย และแนวปฏิบัติทางการค้าในโลกปัจจุบัน 

นับแต่ RKC มีผลใช้บังคับ องค์การศุลกากรโลกในฐานะ
องค์การระหว่างประเทศองค์กรเดียวที่รวบรวมศุลกากร
จากประเทศต่าง ๆ กว่า ๑๘๐ ประเทศเข้าไว้ด้วยกัน  
ได้พัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ มากมายเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
ใ นก า ร รั บ มื อ กั บ ข้ อท้ า ท าย ใหม่  ๆ  เ ช่ น  SAFE 
Framework of Standards, RKC ICT Guidelines, 
Single Window Compendium, API/PNR 
Guidelines, Rusk Management Compendium, 
AEO Guidelines แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  
เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกทางการค้า
และบริหารจัดการความเสี่ยงและภัยด้านความมั่นคง
ใหม่ ๆ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน 

งานศุลกากร นอกจากนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า
ขององค์การการค้าโลก (WTO TFA) ได้มีผลบังคับใช้ 
RKC Management Committee และประเทศภาคีจึง
เห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะปรับปรุง RKC ให้สอดคล้องกับ
เครื่องมือใหม่ ๆ ของ WCO รวมทั้ง TFA ด้วย  

เป็นที่คาดว่า การทบทวนอนุสัญญาฯ ในครั้งนี้  
นอกจากจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญาฯ 
ให้มีความทันสมัย ตอบสนองต่อบริบทการค้าและ
ความม่ันคงปลอดภัยในโลกปัจจุบันแล้ว ยังจะช่วยให้
เข้าใจสถานะทางกฎหมายของ RKC และอนุสัญญา
อ่ืน ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการอ านวยความสะดวก 
ทางการค้าในบริบทของกฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีเมือง (public international law) รวมถึง
บทบาทของคณะมนตรีองค์การศุลกากรโลกและ 
RKC Management Committee ใ น ส่ ว น ที่
เกี่ยวข้องกับองค์การการค้าโลกและหน่วยงาน
ระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่อยู่ ใต้สังกัด และกลไก 
การบังคับใช้อนุสัญญาขององค์กรเหล่านั้นด้วย  

 
 
อ้างอิง: 
Interim Report of the Virtual Working Group to the Revised Kyoto Convention Management Committee. Annex 
 to doc. PO0095E1. 24 February 2017. 
How other international organizations update and enforce their Conventions. Annex II to the RKCVWG Interim 
 Report. 15 February 2017. 
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ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ RKC ในสว่นสารตัถะ (๑) 

ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทความที่แล้ว วัตถุประสงค์หลัก

ป ร ะก า ร ห นึ่ ง ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข อ นุ สั ญ ญ า เ กี ย ว โ ต  
(ฉบับปรับปรุง) คือ การท าให้อนุสัญญาฯ สอดคล้องกับ
สถานการณ์การค้าและข้อท้าทายด้านความมั่นคงใน
ปัจจุบัน ตอบสนองต่อความต้องการของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในบทความนี้ จะหยิบยกมาตรฐานบาง
ประการใน General Annnex และ Specific Annex 
ที่ที่ ประชุม เห็นสมควรแก้ ไข  โดยแบ่ งออก เป็ น  
๓ หมวดหมู่ ได้แก่ ช่วงก่อนปล่อยสินค้า ช่วงขณะปล่อย
สินค้า และช่วงหลังปล่อยสินค้า ดังนี้  

1. ช่วงก่อนการปล่อยสินค้า (pre-clearance phase) 
๑.๑ การ เน้นย ้ าบทบาทของศุลกากรในบริ บท 
ความมั่นคง เนื่องจากค้านิยามของ “ความมั่นคง” 
(security) ใน General Annex อ้างถึงหลักประกัน 
ทางการเงินเท่านั น (financial security หรือ guarantee) 

โดยไม่ครอบคลุมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานและ
ความมั่งคงตามความหมายของ Punta Cana Resolution 

ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับบทบาทของศุลกากรและ 
การป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายสากล 
๑.๒ SAFE Framework of Standards ไม่ได้บัญญัติ 
ไว้ใน RKC เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ น ๖ ปี
หลังจาก RKC ได้รับการปรับปรุงแก้ไข และบทบัญญัติ 
RKC ไม่ได้สะท้อนถึงเนื อหาของ SAFE Framework จึง
ควรแก้ไข RKC ให้สอดคล้องกับ SAFE Framework 

๑.๓ ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO) 
หลักการบัญญัติ ไว้ ใน General Annex Chapter 3 
Standard 3.32 โดยใช้ค้าว่า authorized persons 
ซึ่ งมีหลั กการที่ เ พีย งพอและสอดคล้ องกับ  AEO 

Implementation Guidelines ที่คณะมนตรีฯ ประกาศ 
ในเวลาต่อมาเพ่ือระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั นตอน 
การรับรองผู้ประกอบการ สิทธิและหน้าที่ของศุลกากร
และผู้ประกอบการ และความตกลงยอมรับมาตรฐาน 
เออีโอระหว่างประเทศ ในการนี  มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข 
RKC โดยระบุลักษณะจ้าเพาะเจาะจง AEO ให้ชัดเจน 
รวมทั งข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงยอมรับผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐาน AEO ระหว่างประเทศ 
๑.๔ ค้าวินิจฉัยล่วงหน้า (Advance Ruling) General 
Annex Chapter 9 Standard 9 ก้าหนดให้ศุลกากร
ออก “ค้าวินิจฉัยที่มีผลผูกพัน” โดยไม่ระบุรายละเอียด
เพ่ิมเติม ในขณะที่ TFA Article 3 ก้าหนด “ค้าวินิจฉัย
ล่วงหน้า” ส้าหรับการจัดจ้าแนกประเภทสินค้าและ 

Credit: Sialkot Dry Port Trust, 
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ถิ่นก้าเนิดสินค้า รวมทั งสนับสนุนให้ออกค้าวินิ จฉัย
ล่วงหน้าส้าหรับการประเมินราคาและข้อก้าหนด
เกี่ยวกับโควตาด้วย ด้วยเหตุนี  จึงควรแก้ไขให้ RKC 
ครอบคลุมค้าวินิจฉัยล่วงหน้า และระบุเนื อหาที่จ้าเพาะ 
เช่น การจัดจ้าแนกประเภทสินค้า ถิ่นก้าเนิดสินค้า และ
การประเมินราคา 
๑.๕ การเพ่ิมการใช้เทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยง 
RKC ไม่ได้กล่าวถึงแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การพัฒนาทางเทคนิค ประโยชน์ของการบริหารจัดการ
ความ เสี่ ย ง เ พ่ื อการควบคุ มทา งศุ ลกากรอย่ า ง 
มีประสิทธิภาพ และการอ้านวยความสะดวกทางการค้า
ที่ถูกกฎหมาย นอกจากนี  TFA Article 7.4 ได้กล่าวถึง 
“การปล่อยสินค้าที่มีความเสี่ยงต่้าด้วยความรวดเร็ว” 
และ “หลักเกณฑ์การคัดแยกสินค้าตามความเสี่ยง” 
(selectivity criteria) จึงควรแก้ไข RKC โดยบัญญัติ
เกี่ ยวกับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ ยง 
ในปัจจุบัน 

๒. ช่วงขณะปล่อยสินค้า (clearance phase) 
๒.๑ Single Window Chapter 3 ก้าหนดให้ศุลกากร
ต้ อ ง ติ ด ตั ง ร ะบ บ รั บ ใ บ ข น สิ น ค้ า แ ล ะ เ อ ก ส า ร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ ได้มาตรฐานสากล แต่ ไม่ ได้
ก้ าหนดให้ศุลกากรพยายามให้ผู้ เกี่ ยวข้อง อ่ืน ๆ  
ใช้ระบบที่ได้มาตรฐานสากลและสามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบของศุลกากรได้เช่นกันแม้เป็นระบบที่แตกต่างกัน 
จึงมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง RKC โดยก้าหนดให้
ศุ ล กากรรั บข้ อมู ล แล ะ เ อกสาร อ่ื น  ๆ  ทั ง หมด 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่จ้ากัดเฉพาะใบขนสินค้าเท่านั น 

รวมทั งก้าหนดศุลกากรพยายามให้ผู้ประกอบการใช้
ระบบที่สามารถสื่อสารกับระบบของศุลกากรได้ 

๒.๒ สินค้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย (relief consignments) 

อนุสัญญาก้าหนดรายการสินค้าที่น้าเข้ามาด้วยเหตุผล
ทางมนุษยธรรมอย่างจ้ากัด (restrictive list) โดย 
ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าที่จ้าเป็นอ่ืน ๆ ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งมักตกอยู่ภายใต้ข้อจ้ากัดในการน้าเข้า
และการใช้งานที่เคร่งครัดกว่าสินค้าประเภทอาหาร 
ด้วยเหตุนี  จึงมีการออกข้อก้าหนดหลายฉบับที่ออก 
ตามความในความตกลงระหว่างประเทศเพ่ือก่อให้เกิด
พิธีการที่เป็นมาตรฐานในการจัดการสินค้าผ่านแดน 
เ พ่ื อ อ้ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ก า ร ข น ส่ ง สิ น ค้ า ที่ 
ต้องเคลื่อนย้ายผ่านเขตศุลกากรหลายเขต เนื่องจาก
สินค้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยมักไม่มีความรับผิดทางภาษี
ในการน้าเข้า/ผ่านแดนอยู่แล้ว นอกจากนี  การส้าแดง
สินค้าและการยื่นเอกสารที่ง่ายขึ น การตรวจสอบ 
ใบขนสินค้าล่วงหน้า การยื่นใบขนสินค้าเพียงครั งเดียว
ส้ าหรับสินค้าที่ มาถึ งพร้อมกันซึ่ งผู้ประกอบการ 
มีคุณสมบัติครบ จะช่วยให้การปล่อยสินค้าเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วยิ่งขึ น ด้วยเหตุนี  ภาคผนวกเฉพาะ J  
จึงสมควรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อเสนอ
ดังกล่าว 
๒.๓ สินค้าที่เน่าเสียได้ (perishable goods) ปัจจุบัน
สินค้าที่เน่าเสียได้มักถูกจัดเก็บไว้เพ่ือรอการปล่อย
สินค้า ตามที่ TFA article 7.9 ได้บัญญัติอนุญาตให้
ผู้ น้ า เข้ าหาที่ จั ด เก็บรั กษาสินค้า เน่ า เสีย ได้ ก่ อน 
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การปล่อยสินค้า อนุสัญญาฯ จึงควรเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
สะท้อนถึงแนวปฏิบัติดังกล่าวและ TFA 

๒.๔ การช้าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุสัญญาฯ ไม่มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการช้าระภาษีและค่าธรรมเนียม 
ทา ง อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์  ใ น ขณะที่  TFA article 7.2 
สนับสนุนให้ประเทศภาคีใช้กระบวนการที่มีตัวเลือกให้
ช้าระภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าอ่ืน ๆ จึงควรแก้ไข
อนุสัญญาฯ ให้ประเทศภาคีอนุญาตให้มีการช้าระ 
ค่าต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้

๓. ช่วงหลังปล่อยสินค้า (post-clearance phase) 
การควบคุมโดยการตรวจสอบบัญชี General Annex 
Standard 6.6 บัญญัติแต่เพียงว่า “ระบบการควบคุม
ทางศุลกากรให้รวมถึงการควบคุมโดยการตรวจสอบ
บัญชี ”  ใ นขณะที่  TFA artice 7.5 ไ ด้ บั ญญั ติ ถึ ง  
“การควบคุมหลังปล่อยสินค้า (Post-clearance Audit)” 
พร้อมทั งรายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น การคัดแยกบุคคล

หรือสินค้าโดยใช้การประเมินความเสี่ยง การแจ้งให้ 
ผู้ถูกตรวจสอบทราบถึงผลการตรวจสอบ สิทธิ และ
หน้าที่  การใช้ผลการตรวจสอบในการด้าเนินการ 
ทางปกครองหรือทางกฎหมาย รวมทั งในการพัฒนา 
การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป จึงควรแก้ไข
อนุสัญญาฯ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลในปัจจุบัน  

จะเห็นได้ว่า ข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อให้
อนุสัญญาฯ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางการค้าและ
บทบาทของศุลกากรที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกปัจจุบัน
ในยุคที่ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ ง  
เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
การจัดเก็บภาษี และการปกป้องสังคม ในบทความ
ต่อไป จะน าเสนอประเด็นการแก้ไขเนื้อหาอนุสัญญา
เกียวโต (ฉบับปรังปรุง) เพิ่มเติม โดยเป็นส่วน 
ที่ เกี่ยวข้องกับหลายประเด็นหรือหลายขั้นตอน 
(cross cutting) ด้วยกัน  

 
 
อ้างอิง: 
Annex I to the Revised Kyoto Convention Virtual Working Group Interim Report. 28 February 
 2017.  
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ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ RKC ในสว่นสารตัถะ (๒) 

บ ทความที่ แ ล้ ว ไ ด้ น า เ สน อข้ อ เ สน อแ น ะ ใน 

การปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติในอนุสัญญาเกียวโต 
(ฉบับปรับปรุง) ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับช่วงก่อน 
การปล่อยสินค้า ช่วงขณะปล่อยสินค้า และช่วงหลัง
ปล่อยสินค้า มาแล้ว ในบทความนี้  จะน าเสนอ
ประเด็นการแก้ไขปรับปรุงอนุสัญญาฯ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหลายประเด็น (cross-cutting) 
ดังนี้ 

๑ .  WCO Integrated Supply Chain Management 

Guidelines (ISCM Guidelines) ไ ม่ มี บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
อนุสัญญาฯ เนื่องจากตีพิมพ์เผยแพร่ในปี ๒๕๔๗ 
หลังจากอนุสัญญาฯ ได้รับการปรับปรุงแก้ไข จึงควร

แก้ไขเพ่ิมเติมอนุสัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ Guidelines 
ดังกล่าว 

๒. การยอมรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน
เออีโอของแต่ละฝ่าย  General Annex Chapter 7 
Standard 7.4 กล่าวถึง เ พียงสิทธิของศุลกากรใน 
การ เก็บรั กษาข้อมูล เ พ่ือใช้ประโยชน์  หรื อ เ พ่ือ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับศุลกากร
ประเทศอ่ืน ๆ และกับผู้ที่มีอ านาจตามกฎหมาย  
ในการนี้ ควรมีการบัญญัติถึงการยอมรับโครงการ
ผู้ ป ระกอบการระดับมาตรฐาน เอ อี โอ  (Mutual 
Recognition Agreement of AEO) และ อ้ า ง อิ ง ถึ ง 

Credit: The Network Effect 
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SAFE AEO Package รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ MRA 
Strategy Guide ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Package 

๓. การผ่านแดนและการถ่ ายล า  (transit and 
transshipment) ปัจจุบันมีการค้าขายสินค้าขั้นกลาง 
(intermediary goods) เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับศูนย์
ก ระจายสิ นค้ า แบบ เครื อข่ า ย  (hub and spoke 
model) ได้ขยายตัวมากขึ้น  ห่ วงโซ่ อุปทานและ 
แนวปฏิบัติทางธุรกิจจึงได้เปลี่ยนแปลงไป จึงควรมี 
การปรับปรุ งแก้ ไขอนุสัญญาฯ ในส่วน Specific  
Annex I Chapter 1 และ Chapter 2 ดังนี้ 
- ปรับปรุง RKC transit/transshipment guidelines 
และศึกษาผลกระทบของเขตประกอบการ เสรี   
(free zones) ต่อการค้า 
- การเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานระหว่าง  
๒ ประเทศ เข้าไว้ด้วยกันเพ่ือให้ห่วงโซ่ อุปทานมี 

ความต่อเนื่องและมั่นคงปลอดภัย โดยศุลกากรสามารถ
เข้าถึงระบบของผู้ประกอบการเพ่ือวัตถุประสงค์ใน 
การปล่อยสินค้าได้ 
- การใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์มากขึ้นในการประเมิน
ความเสี่ยงสินค้าแบบบูรณาการกับวิธีการบริหาร
จัดการชายแดน 
- การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ตราผนึกอิเล็กทรอนิกส์ 
การบริหารจัดการข้อมูลโดยใช้ cloud 
- ปรับปรุ งบทบัญญัติ ให้สะท้อนถึ งการพัฒนาใน 
การขนส่งทางไปรษณีย์และผู้ให้บริการขนส่งเอกชน 

๔ .  ผู้ โ ด ย ส า ร  (travelers) Specific Annex J 
Chapter 1 แ ล ะ  General Annex Standard 6.4 
ไม่ได้ครอบคลุมถึงความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เช่น 
-  การเดินทางระหว่างประเทศที่ เ พ่ิมขึ้น รวมทั้ ง 
การขยายตัวในภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

Credit: Future Travel Experience 
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- หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์   
(e-passport) 
- ข้อมูลชีวภาพ (biometrics)  
- การตรวจสอบโดยไม่แตะต้องสัมผัส 
( non-intrusive inspection)  เ ช่ น 
การแสกนร่างกาย หรือสิ่งของด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ 
- API และ PNR 
- การตรวจคนเข้าเมืองด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-gate 
clearance) 
- ความเกี่ยวข้องที่ใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างศุลกากรและ
ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 
- โครงการผู้โดยสารที่ เชื่อถือได้ (trusted traveler 
schemes) ที่เปิดช่องทางการเข้าออกประเทศแยก
ต่างหากส าหรับผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่ า 
- การตรวจสอบผู้โดยสารก่อนเข้าเมือง (passenger 
pre-clearance) 
- การเดินทางผู้ก่อการร้ายต่างชาติ 

- บทบาทของศุลกากรในบริบท
ค ว า ม มั่ น ค ง ใ น  Punta Cana 
Resolution   

๕. โอกาสในการแสดงความเห็น 
(opportunity to comment) General Annex 
Standard 9.2 บัญญัติให้ศุลกากรแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบล่วงหน้าถึงความเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่
เคยประกาศไปก่อนหน้า ในการนี้ ควรมีการเพ่ิมเติม
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับ TFA article 2.1 ซึ่งบัญญัติ
ให้ศุลกากรให้โอกาสผู้ประกอบการแสดงความเห็น
เกี่ยวกับข้อเสนอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมาย  
อันเป็นการสะท้อนถึงหลักการ Customs-Business 
partnership ของ WCO ด้วย 

๖. การใช้อินเทอร์เน็ต General Annex Standard 
9.3 บัญญัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูล ในขณะที่ TFA article 
1.2 ระบุชัดแจ้งให้ใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางใน 
การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เช่น พิธีการ กฎระเบียบ 
แบบฟอร์ มต่ า ง  ๆ  เป็ นต้ น  จึ งสมควรปรั บปรุ ง 
อนุสัญญาฯ ให้สะท้อนถึงการใข้ อินเทอร์ เน็ต ใน 
ยุคปัจจุบันในแวดวงการค้า 

๗ .  จุ ด สอบถาม  (enquiry point) ต าม  Annex 
Standard 9.4 เมื่อมีผู้สอบถาม ศุลกากรควรตอบ
ข้อสอบถามในประเด็นที่ผู้สอบถามยกขึ้นมาโดยเฉพาะ
และเกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากรโดยเร็วที่สุดและ
ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้ ในขณะที่   

Credit: Wikipedia 

Credit: shoeman.eu 
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TFA article 1.3 สนับสนุนให้ภาคีจัดตั้งจุดสอบถาม 
อย่างเป็นกิจจะลักษณะ ด้วยเหตุนี้ จึงควรแก้ไข RKC 
โดยระบุให้ภาคีจัดตั้งจุดสอบถามดังกล่าว 

๘. ระยะเวลาการปล่อยสินค้าโดยเฉลี่ย (average 
release time) ไม่มีบัญญัติไว้ในอนุสัญญาฯ ในขณะที่ 
TFA article 7.6 สนับสนุนให้ประเทศภาคีวัดและ
ตีพิมพ์เผยแพร่ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการปล่อยสินค้า
เป็นระยะ ๆ โดยอ้างอิงถึ ง  WCO Time Release 
Study ในฐานะเครื่องมือวัด จึงควรแก้ไข RKC โดย
บัญญัติให้ประเทศภาคีศึกษาระยะเวลาการปล่อยสินค้า
และเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกทราบ 

นอกจากประเด็นการปรับปรุงบทบัญญัติของอนุสัญญา
เกียวโต (ฉบับปรับปรุง) ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
แล้ว ยังมีหัวข้อถกเถียงเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย
และกลไกการใช้บังคับอนุสัญญาฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ซึ่ งมีความส าคัญไม่น้ อยกว่ า เนื้ อหาบทบัญญัติที่
ตอบสนองต่อข้อท้าทายใหม่ ๆ เนื่องจากแม้อนุสัญญาฯ 
จะมีบทบัญญัติที่ครอบคลุมและรัดกุม แต่หากมีสถานะ
ทางกฎหมายที่ไม่ชัดเจนและไม่มีกลไกการบังคับใช้ที่มี
ประสิทธิภาพแล้ว อนุสัญญาฯ อาจเป็นเพียงกระดาษ
แผ่นหนึ่ งเท่านั้น ในบทความต่อไปจึงขอน าเสนอ
ประ เด็ นถก เถี ย งทางด้ านกฎหมายเ พ่ือน า ไปสู่ 
การพัฒนาปรับปรุงอนุสัญญาเกียวโตฯ ต่อไป 

 
 
อ้างอิง: 
Annex I to the Revised Kyoto Convention Virtual Working Group Interim Report. 28 February 
 2017.  
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ประเด็นดา้นสถานะทางกฎหมายและ 

การใชบ้งัคับ RKC 

อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) จัดเป็นกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และเช่นเดียวกับสนธิสัญญาหรือ
อนุสัญญาอ่ืน ๆ ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
อนุสัญญาเกียวโตมีประเด็นถกเถียงเรื่องสถานะทาง
กฎหมายและการใช้บังคับในทางปฏิบัติดังได้เกริ่นไว้
ในบทความที่แล้ว ประเทศภาคีสามารถเลือกให้
สัตยาบันเฉพาะบางภาคผนวกหรือตั้ งข้อสงวนได้  
นอกจากนี้ RKC Management Committee ที่จัดขึ้น
ตามความใน Article 6 ของอนุสัญญาฯ ไม่มีอ านาจใน
การระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพพอ ด้วยเหตุนี้   
การบังคับใช้และการปรับปรุงแก้ไขกลไกการตรวจสอบ
การใช้บังคับอนุสัญญาจึงเป็นประเด็นส าคัญประเด็น

หนึ่งในการพิจารณาแก้ไข RKC ใน
บทความนี้จึงขอกล่าวถึง

ประเด็นด้ านสถานะ

ทางกฎหมายและการใช้บั งคับอนุสัญญาเกียวโต     
(ฉบับปรับปรุง) 

 ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญาจัดเป็น
กฎหมายระหว่างประเทศประเภทหนึ่ ง แต่ระดับ 
ความผูกมัดประเทศภาคีและการใช้บังคับมีระดับ 
ที่แตกต่างกันไป โดยในทางอุดมคติแล้ว อนุสัญญาควร
มีบทบัญญัติที่ก าหนดหน้าที่ของภาคี มีความชัดเจน 
และมีกลไกการตีความเพ่ือให้บทบัญญัติมีความชัดแจ้ง
หรือกลไกการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากอนุสัญญา 
หรือเรียกว่า hard law อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาอาจมี 
ความ “อ่อนตัว” (soft) หรือเคร่งครัดน้อยลง หากไม่มี
การก าหนดหน้าที่ของภาคี มีความก ากวม หรือไม่มี
กลไกการตีความและระงับข้อพิพาทอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายประการรวมกัน  

ส าหรับอนุสัญญาเกียวโตฯ นั้น ส่วนที่เป็นบทบัญญัติ
ด้ า น ม า ต ร ฐ า น  (Standards) ม า ต ร ฐ า น 
เปลี่ยนผ่าน (Transitional Standards) และ 
แ น ว ป ฏิ บั ติ แ น ะ น า  (Recommended 

Practices) มักมีเนื้อหาเป็นการทั่วไป 
เป็นแนวปฏิบัติ และเป็น

ใน เชิ งกระตุ้ น
สนับสนุน หรือCredit: Fordham Law News 
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แนะน าประ เทศภ าคี ใ ห้ น า ไ ปปฏิ บั ติ  โ ดย ไม่ มี 
ความชัดเจนและไม่เป็นในเชิงบังคับ รวมทั้งไม่มีกลไก
การระงับข้อ พิพาทที่ จะท า ให้การบั งคับ ใช้และ 
การตีความอนุสัญญามีประสิทธิภาพ แม้จะมี RKC 

Management Committee ที่ ก่ อ ตั้ ง ต ามอนุ สั ญญาฯ  
ก็ตาม แต่อ านาจหน้าที่ของ RKCMC มักเป็นไปในเชิงให้

ข้ อ เสนอแนะแก่ประเทศภาคี ใน 
กา รบั ง คั บ ใ ช้ ห รื อ ก า ร ตี ค ว า ม
อนุสัญญา ด้วยเหตุนี้ อนุสัญญา

เ กี ย ว โ ต ฯ  
จึงถูกมองว่า ไม่มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
แ ล ะ ย า ก ที่ จ ะ น า 

ไปบังคับใช้ แต่ในอีก
แง่มุมหนึ่ง ลักษณะของ

ความไม่เคร่งครัดของอนุสัญญาเกียวโตฯ ท าให้

อนุสัญญาฯ มีความยืดหยุ่น และอาจช่วยให้ประเทศ
ภาคีและประเทศที่ยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีสามารถพัฒนา
ไปสู่ กฎหมายที่ มี ผล ใช้ บั งคับชัด เจน (hard law)  
ได้ในอนาคต 

เช่นเดียวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศอ่ืน ๆ แม้ว่าจะ
เป็น hard law หรือ soft law ก็ตาม ผู้น าอนุสัญญาไป
ใช้ปฏิบัติมักไม่ใช่ผู้เจรจาร่างอนุสัญญา จึงเกิดปัญหา
การน าอนุสัญญาไปใช้ปฏิบัติหรือไม่มีการน าไปใช้ปฏิบัติ
เลยในบางกรณี ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้หยิบยกประเด็นว่า  
ข้อกล่าวอ้างของผู้สนับสนุน hard law ที่ว่า hard law 
มีประสิทธิภาพในการใช้บังคับมากกว่าจึงอาจไม่ถูกต้อง
เสมอไป และมีข้อเสนอแนะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
กับอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) รวมทั้งภาคเอกชน 
ได้มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปรับปรุงอนุสัญญาฯ  

Credit: Maritime Issues 

Credit: Aviation Week 
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นอกจากนี้  ในกรณีที่ มี กล ไกการบั ง คับ ใช้ ห รื อ 
การตีความดังเช่นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) 
ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ก็ตาม แต่กลไกเหล่านี้
มักมีอ านาจบังคับให้เป็นไปตามค าตัดสินหรือค าวินิจฉัย
ที่จ ากัดหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ ประเทศภาคีมักไม่
เลือกใช้กลไกเหล่านี้เพ่ือบังคับให้ประเทศภาคีอ่ืนปฏิบัติ
ตาม เนื่องจากจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้เสนอวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ด้วยการให้ศาลในประเทศเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย
ระหว่างประเทศดังเช่นในกรณีกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

เนื่องจากศาลในประเทศมีอ านาจโดยตรงเหนือบุคคล
และทรัพย์สิน 

ในขณะนี้ ที่ประชุม RKC Management Committee 
ยังคงไม่ได้ข้อยุติเกี่ยวกับกลไกเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การใช้บังคับอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) ทั้งนี้ 
นอกจากประเด็นเรื่ องสถานะทางกฎหมายและ 
การใช้บังคับอนุสัญญาฯ แล้ว ยังมีประเด็นเรื่องกลไก
การแก้ไขปรับปรุงอนุสัญญาฯ ซึ่งคณะท างานฯ ก าลัง
อยู่ขั้นตอนการศึกษาในรายละเอียดต่อไป 

 
 
อ้างอิง: 
Report of the 17th Meeting of the Rvised Kyoto Convention Management Committee. 14 
 November 2017. 
Annex II to the Revised Kyoto Convention Virtual Working Group Interim Report. 15 February 
 2017.  
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ศลุกากรเยอรมนีเผยแพรข่อ้มลูการน าเขา้สินคา้ 

ท่ีสัง่ซ้ือทางออนไลนแ์กป่ระชาชน 

ศุลกากรเยอรมนีได้จัดท าแผ่นพับเพ่ือสร้างความเข้าใจ

ให้กับประชาชนในการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ในส่วน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับการช า ระภาษี  ข้ อก าหนด และ 
ข้อห้ามต่าง ๆ ในยุคที่การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   
(e-commerce) ก าลังเฟ่ืองฟู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้า
ที่สั่ งซื้อทางออนไลน์ที่มาจากนอกสหภาพยุโรปที่
บ่อยครั้งผู้ซื้อมักต้องแปลกใจที่ต้องช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในจ านวนที่สูงมาก หรือในบางกรณี
อาจไม่ได้รับสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้าต้องห้าม  

ในกรณีทั่วไป สินค้าจากนอกสหภาพยุโรปสามารถ
จัดส่งถึงผู้รับได้โดยตรงหาก  
๑. ไม่มีภาษีและสินค้าไม่ใช่สินค้าต้องห้ามหรือสินค้า
ต้องก ากัด หรือ 
๒. มีภาษี แต่สินค้าไม่ใช่สินค้าต้องห้าม สินค้าต้องก ากัด 
หรือมีข้อก าหนดเฉพาะ เช่น ใบอนุญาต และ 
๓. มีใบขนสินค้า CN22 หรือ CN23 ที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์  พร้อมแนบใบแจ้ งราคาสินค้า  
โดยควรติดไว้นอกตัวสินค้า 

หากไม่เป็นไปตามกรณีข้างต้น และหากสินค้า
ขนส่งโดยไปรษณีย์ เยอรมัน (Deustche 
Post AG) ไปรษณีย์ ฯ  จะส่ งสินค้ า ไปยั ง
ส านักงานศุลกากรท้องถิ่นของผู้รับและแจ้งให้

ผู้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุชื่อส านักงาน
ศุลกากรที่อ านาจ ข้อมูลและ/หรือเอกสารที่ต้องใช้ 
รวมทั้งระยะเวลาที่ศุลกากรจะจัดเก็บสินค้าเพ่ือให้ผู้รับ
ไปรับ ทั้งนี้ ผู้รับสามารถด าเนินการด้วยตัวเองโดย 
ส่งเอกสารไปยังส านักงานศุลกากรดังกล่าว หรือให้
ไปรษณีย์ด าเนินการแทนโดยเสียค่าธรรมเนียมและ 
อาจใช้เวลานานกว่าวิธีแรกในการได้รับสินค้า 

หากสิ นค้ าขนส่ ง โดยผู้ ให้บริ การขนส่ ง เอกชน 
(courier) ผู้ให้บริการขนส่งมักด าเนินการด้านพิธีการ
ศุลกากรแทนผู้รับ อย่างไรก็ตาม ผู้รับควรศึกษาเงื่อนไข
ของผู้ให้บริการขนส่งแต่ละราย   

ภาษีน าเข้าในกรณีทั่วไป แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท 
ได้แก่ 

• ภาษีศุลกากร จัดเก็บตามอัตราของแต่ละประเภท
สินค้า 

• ภาษีมูลค่าเ พ่ิมส าหรับการน าเข้า อัตราเท่ากับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมทั่วไป ร้อยละ ๗ หรือ ร้อยละ ๑๙ 

• ภาษีสรรพสามิต จัดเก็บจากสินค้าที่มีอัตราภาษี
ศุ ลกากรสู ง  (high-duty goods) เช่น  เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และกาแฟ 

ส าหรับการจัดเก็บภาษีทั้ ง  ๓ ประเภท อาจแบ่ง 
ตามราคาสินค้าในเบื้องต้น ดังนี้ Credit: Deutsche Post 
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มูลค่ารวมของสินค้า ภาษีที่ต้องช าระ 
ไม่เกิน ๒๒ ยูโร ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต 
มากกว่า ๒๒ ยูโร แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ยูโร ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต 
มากกว่า ๑๕๐ ยูโร ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต 

 

ภาษีน าเข้ากรณีของขวัญ 
ของขวัญส่วนตัว (private gift) คือ สินค้าท่ีไม่มีลักษณะ
ทางการค้าที่บุคคลธรรมดาจากต่างประเทศส่งถึงบุคคล
ธรรมดาในเยอรมนีเป็นครั้งคราว และมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้หรือบริโภคในทางส่วนตัวในครัวเรือนของผู้รับ
เท่านั้น ทั้งนี้ ต้องไม่มีการช าระเงินไปยังผู้ส่งสินค้า 
๑. สินค้ามูลค่ารวมไม่เกิน ๔๕ ยูโร ได้รับยกเว้นภาษี
ศุลกากรและภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับภาษีสรรพสามิต
ได้รับยกเว้นตามปริมาณที่ก าหนด เช่น บุหรี่ไม่เกิน  
๕๐ มวน แอลกอฮอล์ไม่เกิน ๑ ลิตร และกาแฟไม่เกิน 
๕๐๐ กรัม 
๒. สินค้ามูลค่ารวมมากกว่า ๔๕ ยู โร แต่ ไม่ เกิน  
๗๐๐ ยูโร เก็บภาษีอัตราเดียวที่ร้อยละ ๑๗.๕ (หรือ
เพียงร้อยละ ๑๕ ส าหรับบางประเทศ) อย่างไรก็ตาม 

สินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ และกาแฟ ใช้อัตราภาษีพิเศษ 
๓. สินค้าท่ีมีมูลค่ามากกว่า ๗๐๐ ยูโร เสียภาษีศุลกากร
และภาษีมูลค่าเพ่ิม และอาจเสียภาษีสรรพสามิตใน 
บางกรณี 

ทั้งนี้ นอกจากการจัดเก็บภาษีแล้ว สินค้าบางประเภท
อาจจัดเป็นสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าต้องก ากัด ดังเช่น
กรณีต่อไปนี้ 
๑. ผลิตภัณฑ์ยา (medicinal products) บุคคล
ทั่วไปสามารถน าเข้ายาได้ในเฉพาะบางกรณี นอกจากนี้ 
สิ นค้ าบางประ เภทที่ ส ามารถหาซื้ อ ได้ ทั่ ว ไป ใน 
ประเทศอ่ืน ๆ เช่น อาหารเสริม ยาสมุนไพร (natural 

Credit: European Parliamentary Research Service Blog 

Credit: citronnutrition 
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remedies) แ ล ะ วิ ต า มิ น  จั ด เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า 
ตามกฎหมายเยอรมน ี
๒. อาหารและอาหารสัตว์ การน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ 
ผลิตจากสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ ไส้กรอก ปลา และ
ผลิตภัณฑ์นม จากประเทศนอกสหภาพยุโรปตกอยู่
ภายใต้กฎระเบียบที่ เคร่ งครัด โดยหากไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบ สินค้าจะถูกท าลาย 
๓. สินค้าลอกเลียนแบบและสินค้าละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ไม่สามารถน าเข้าได้ หากผู้ส่งมีเจตนา
จ าหน่ายเพ่ือแสวงหาก าไร ในกรณีดังกล่าว สินค้า 
จะถูกยึด และผู้ผลิตที่มีสิทธิสามารถเรียกค่าเสียหายได้ 

๔. ความปลอดภัยของสินค้า  (product 
safety) เ พ่ื อปกป้ อ งผู้ บ ริ โ ภคจากสิ น ค้ า 
ที่ไม่ปลอดภัยที่ผลิตจากประเทศที่สาม เช่น 
เลเซอร์พอยเตอร์ บุหรี่ไฟฟ้า หรือสินค้าที่ต้อง 

มีตรา CE๑ กฎหมายก าหนดให้เฉพาะสินค้าที่ผลิตได้
มาตรฐานตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปเท่านั้นที่
สามารถน าเข้ามาในสหภาพยุโรปได้ 

๕.  อา วุธและกระสุนปืน  การน า เข้ าอาวุธและ 
กระสุนปืนต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมายอาวุธปืนของ
เยอรมนี และต้องได้รับใบอนุญาตก่อนการน าเข้า 
นอกจากนี้ สินค้าที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปในประเทศ 
อ่ืน ๆ เช่น สนับมือ (knuckleduster) มีดบาลีซองหรือ
มี ดผี เ สื้ อ  (butterfly knives) เป็ นสิ นค้ าต้ อ งห้ าม 
ในเยอรมนี 
๖. บุหรี่ การสั่งซื้อบุหรี่ทางออนไลน์จากประเทศอ่ืน 
ในสหภาพยุโรปเป็นสิ่งต้องห้าม เว้นเสียแต่บุหรี่ดังกล่าว
จะติดแสตมป์ภาษีของเยอรมนีซึ่งในกรณีส่วนใหญ่มัก 
ไม่มีแสตมป์ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ บุหรี่ที่น าเข้ามาโดย 
ไม่ถูกต้องจะถูกศุลกากรยึด และผู้น าเข้าต้องช าระภาษี
บุหรี่ให้ถูกต้อง 

ทั้งนี้  กฎเกณฑ์ดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
เมื่อกฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรปมีผลใช้บังคับ 
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ดูรายละเอียดได้ที่จดหมายข่าว
ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 

 
 
อ้างอิง: 
German Customs. Customs and postal services e-commerce. 
 http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Press_Room/Publications/Broch
 ures/2017-02-17-customs-postal-e-commerce-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2. Accessed 21 
 January 2018. 

 

                                                           
๑ http://www.ce-marking.org/what-is-ce-marking.html, Accessed  
24 Jan 18: เครือ่งหมาย CE (Conformité Européene) เป็นเครื่องหมายที่

ผู้ผลิตแสดงวา่ ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อก าหนดส าคัญของกฎหมายสหภาพยุโรป
ว่าด้วยสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

http://www.ce-marking.org/what-is-ce-marking.html
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WCO และ Uganda Revenue Authority เริ่มต้นโครงการน าร่อง 
Global Travel Assessment System 

 ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ศุลกากรยูกันดา (Uganda Revenue Authority) ได้เชิญ WCO 
เข้าเยี่ยมชม National Targeting Centre ณ กรุง Kampala และระบบการคัดกรองผู้โดยสารของศุลกากร  
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ Entebbe ภายใต้การสนับสนุนจากศุลกากรสหรัฐอเมริกา (US Customs and 
Border Protection) โดยคณะฯ ได้พบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับทราบความต้องการของภาคเอกชนในการใช้เครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้โดยสารเพ่ือประโยชน์ทั้งในการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการบังคับใช้กฎหมาย ต่อมา อธิบดีศุลกากร 
Dicksons C. Kateshumbwa เห็นชอบให้คณะฯ เปิดโครงการน าร่อง Global Travel Assessment System 
(GTAS) ส าหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรยูกันดาเป็นครั้งแรกของโลก โดยเจ้าหน้าที่ฯ สามารถเริ่มต้นก าหนดกฎเกณฑ์
ความเสี่ยง ระบุเป้าหมาย และเริ่มต้นหาเป้าหมายได้ในทันที ความส าเร็จของการเปิดตัวโครงการน าร่องครั้งนี้  
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ฯ จะสามารถรับข้อมูลจากสายการบินก่อนมาถึง ก าหนดกฎเกณฑ์ความเสี่ยง และเรียนรู้  
ผลการปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไปได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 โครงการริเริ่มควบคุมตรวจสอบผู้โดยสาร (Passenger Controls Initiative) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ด้านความมั่นคงของ WCO Security Programme โดยกิจกรรมส าคัญของโครงการ คือ การให้ความช่วยเหลือ
ศุลกากรในการใช้ข้อมูลผู้ โดยสารล่วงหน้า (API) และระบบบันทึกชื่อโดยสาร (PNR) ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ ง 
ของกระบวนการประเมินความเสี่ยงผู้โดยสาร นอกจากนี้ มติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ 
๒๑๗๘ (๒๐๑๔) ได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความส าคัญกับปรากฏการณ์นักรบผู้ก่อการร้ายต่างชาติ (foreign 
terrorist fighter) และป้องกันการเคลื่อนย้ายบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงไปยังและมาจากบริเวณที่มีความขัดแย้ง 

 ในการนี้ เพ่ือให้ความช่วยเหลือศุลกากรสมาชิกในการจัดหาระบบประเมินความเสี่ยงผู้โดยสาร WCO  
ได้เสนอให้ซอฟต์แวร์ GTAS แก่สมาชิกทุกรายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การใช้ระบบอัตโนมัติดังเช่น GTAS จะช่วยให้
ศุลกากรสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลผู้โดยสารก่อนมาถึงเพ่ือประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
อ้างอิง http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/december/wco-and-uganda-
revenue-authority-launch-global-travel-assessment-system-gtas-pilot.aspx 
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สหภาพยุโรปปรับปรุงกฎหมายสุขอนามัยพืช 

 การแก้ไขกฎหมายสุขอนามัยพืช (plant health directive) 2000/29/EC - (EU) 2017/1279  

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ให้ไม่สามารถน าผลไม้ดังต่อไปนี้จากประเทศนอกสหภาพ

ยุโรปเข้ามาในสหภาพยุโรป เว้นแต่ประเทศนั้น๑ได้จัดส่งข้อมูลตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ของกฎหมาย (เช่น 

สถานะเก่ียวกับศัตรูพืช วิธีการที่ใช้ในกระบวนการ) ต่อคณะกรรมาธิการยุโรปไว้ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐  

• ผลไม้สายพันธุ์มะนาว/ส้ม Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, 

Naringi Adans., Swinglea Merr., และสายพันธุ์ลูกผสมของสายพันธุ์เหล่านี้  

• ผลไม้สายพันธ์พริก Capsicum (L.), ลูกพรุน Prunus persica (L.) Batsch, ทับทิม Punica granatum 

L. ที่น าเข้าจากแอฟริกา กาบูเวร์ดี (Cape Verde) เซนต์เฮเลนา มาดากัสการ์ มอริเชียส และอิสราเอล 

• พืชสายพันธุ์มะนาว/ส้ม Microcitrus Swingle, Naringi Adans และ Swinglea Merr. ที่น าเข้าจากนอก

สหภาพยุโรป (ไม่รวมผลไม้หรือเมล็ดพันธุ์)  

 นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปยังได้ประกาศปรับปรุงบัญชีพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชจากบางประเทศ๒ 

ที่จะมีการควบคุมตรวจสอบทางสุขอนามัยลดลงภายใต้ Directive 2000/29/EC (ออกภายใต้ Commission 

Regulation EC/1756/2004) โดยหากผลิตภัณฑ์ไม่ได้อยู่ในบัญชีดังกล่าว ต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ ๑๐๐% 

ดังเช่นในกรณีของพืชตระกูลมะนาวจากอียิปต์และอิสราเอลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

 

อ้างอิง 

http://tulli.fi/en/article/-/asset_publisher/kasvinterveysdirektiivin-muutokset-tiedoksi-maahantuojille 

 

                                                           
๑ ดูรายชื่อประเทศได้ที่ https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/ph_biosec_database_pest_status_non_eu_countries.pdf 
๒ https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/ph_biosec_trade-non-eu_prods-recom-reduced-ph-checks_2018.pdf 
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Harmonized System ครบรอบ ๓๐ ปี ในฐานะภาษาสากลส าหรับการค้าระหว่างประเทศ 

 Harmonized System หรือ ระบบ HS เป็นเครื่องมือขององค์การศุลกากรโลกที่ประสบความส าเร็จมาก
ที่สุดครอบคลุมการค้าทั่วโลกกว่า 98% หรือ มากกว่า 200 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ เเพ่ือใช้ในการจัดจ าแนก
ประเภทสินค้าส าหรับการค้าโลกและเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ อันหลากหลายทั้งในทางศุลกากรและ เป็นหมวดหมู่
หรือกลุ่ม เพ่ือเหตุผลทางภาษีอากร การค้าโลก และวัตถุประสงค์ อ่ืน ๆ ทั้ งในง านศุลกากรและงานสถิติ 
แยกประเภทสินค้า  โดยปี  ๒๕๖๑ นี้  เป็นปีที่ ระบบ HS ครบรอบ ๓๐ ปี  นับแต่มีผลใช้บั งคับตั้ งแต่ 
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๑ 
 ระบบ HS เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสากลที่มีบทบาทหลักในการอ านวยความสะดวกทางการค้าโลก เช่น พิกัด
อัตราศุลกากร นโยบายการค้าและการควบคุมโควตา การจัดเก็บสถิติและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ 
การก าหนดถิ่นก าเนิดสินค้า  การเจรจาการค้า เช่น WTO Information Technology Agreement และ 
ความตกลงการค้าเสรี ตรวจตราสินค้าควบคุม เช่น สารตั้งต้นอาวุธเคมี ของเสียอันตราย และมลพิษสารอินทรีย์ 
ที่ตกค้างได้นาน สารท าลายชั้นโอโซน และสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ พิธีการและการควบคุมทางศุลกากร เช่น  
การประเมินและจัดท าประวัติความเสี่ยง การป้อนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย 
การวิจัยและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
 ระบบ HS มีความส าคัญยิ่งต่อการส่งเสริมการค้าโลก โดยเป็นพ้ืนฐานส าหรับการจัดเก็บภาษีที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมซึ่งเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์อันดับแรกขององค์การศุลกากรโลก นอกจากนี้  
ยังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญยิ่งส าหรับการท าให้พิธีการศุลกากรง่ายขึ้นและสอดคล้องกัน และเอ้ืออ านวยต่อการจัดเก็บ
สถิติตามเป้าหมายยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ของศุลกากรและองค์การศุลกากรโลกต่อไป 
 ระบบ HS เป็นเสมือนภาษาที่มีชีวิต ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงแก้ไขมา ๖ ครั้ง และก าลังอยู่ในขั้นตอน
การปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๗ (HS 2022) เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและข้อท้าทายในปัจจุบัน ที่ผ่านมา  
มีการประชุม HS Committee 60 ครั้ง มีการอภิปรายวาระการประชุม ๔,๑๔๔ วาระ มีการออกข้อเสนอแนะ 
(Recommendations) ๑๐ ฉบับ ค าวินิจฉัยการจัดจ าแนกประเภท (classification decisions) ๒,๒๘๐ ฉบับ 
และข้อคิดเห็นการจัดจ าแนกประเภท (Classification Opinions) ๘๗๑ ฉบับ เพ่ือให้การจัดจ าแนกประเภทสินค้า
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 เนื่องในโอกาสครบรอบครั้งนี้ องค์กรศุลกากรโลกขอให้ประชาคมศุลกากรนานาชาติ ร่วมกับประชาคม
การค้านานาชาติ ใช้นโยบายเชิงรุกและพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาและผดุงรักษาระบบ HS โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการน าไปใช้และการตีความให้สอดคล้องกัน 

 
อ้างอิง http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/january/celebrating-the-30th-anniversary-of-the-
harmonized-system.aspx 
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WCO เน้นย ้ำควำมส้ำคัญของกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่อกำรปฏิบัติงำนของศุลกำกร 

 เมื่อวันที่  ๙ มกราคม ๒๕๖๑ องค์การศุลกกรโลก (WCO) ได้จัด Workshop on Data Analytics  
เป็นครั้งแรก ณ ส านักงานใหญ่องค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์ เพ่ืออภิปรายและหาแนวทางการใช้ประโยชน์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานของศุลกากรทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ 

 ที่ผ่านมา มีผลการศึกษาว่า ข้อมูลจ านวนมากที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของศุลกากรไม่ ได้  
ถูกน ามาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร จึงต้องมีการพัฒนาความสามารถของศุลกากรในการใช้เทคนิควิเคราะห์ที่มี  
ความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ อันจะเป็นกุญแจส าคัญสู่การสร้างนโยบายทั้งหมดในอนาคต 

 ผู้เข้าร่วม Workshop มาจากทั้งภาคส่วนการศึกษา องค์การระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ระดับปฏิบัติการ โดยการอภิปรายและการน าเสนอมุ่งเน้นไปยังข้อมูลการค้า และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะช่วยให้
ศุลกากรเข้าใจการปฏิบัติงานของตนได้ดียิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงศุลกากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ในการนี้ Dr. Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก ได้ร่วมแสดงความเห็นถึงความจ าเป็น 
ของศุลกากรในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นในฐานะเครื่องมือส าคัญ
ในการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นย า  

 นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้ตกลงเขียนบทความวิจัยโดยอาศัยข้อมูลจากศุลกากรที่มีอยู่ น ามาเปรียบเทียบ 
และสรุปรวมเป็นรูปเล่มส าหรับประชาคมศุลกากรต่อไป 

 

อ้ำงอิง http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/january/wco-underlines-the-potential-of-data-
analytics-in-customs.aspx 
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