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เมื ่ อเดื อนธั นวาคม 2562 คณะกรรมาธิ การยุ โรป (European Commission) ได้ ออก
แผนการปฏิรูปสีเขียว (European Green Deal) ในฐานะแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างสังคมที่มั่งคั่ง
และเป็นธรรมบนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่ทันสมัยและใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงจนเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) ในการนี้ European
Green Deal ให้ ความสำคั ญกั บมาตรการทางภาษี ในฐานะเครื ่ องมื อที ่ สำคั ญยิ ่ งในการบรรลุ
เป้ าหมายและการปฏิ บ ั ต ิ ตามพั นธกรณี ระหว่ างประเทศด้ านภู ม ิ อากาศของ EU โดยหนึ ่ งใน
มาตรการที ่ สำคั ญของ European Green Deal คื อ กลไกการปรั บคาร์ บอนก่ อนเข้ าพรมแดน
(Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM)
ที่ผ่านมา มาตรการด้านคาร์บอนของ EU ส่งผลให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้น
ดังนั้น ผู้ประกอบการบางรายจึงถ่ายโอนสายการผลิตไปยังประเทศที่มีกฎระเบียบด้านการปล่อย
คาร์บอนที่เข้มงวดน้อยกว่า (carbon leakage) ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้านำเข้าจาก
ประเทศเหล่านั ้นเพราะมี ราคาที่ ถู กกว่ า ผู้ประกอบการภายใน EU จึงตกอยู่ในสถานการณ์ ที่
เสี ย เปรี ย บและ EU ไม่ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายในการลดการปล่ อ ยคาร์ บ อน ในการนี้
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้เสนอให้จัดตั้ง CBAM เพื่อปรับราคาของสินค้านำเข้าให้สะท้ อนถึง
ปริมาณการปล่อยคาร์บอนที่แท้จริงในกระบวนการผลิตสินค้านั้น โดยมาตรการอาจอยู่ในรูปของ
ภาษีคาร์บอน ภาษีศุลกากร หรือการให้ผู้นำเข้าซื้อสิทธิในการปล่อยคาร์บอนตามระบบของ EU
เมื่อ CBAM มีผลบังคับใช้ ราคาสินค้านำเข้าจากประเทศที่สามที่ไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เทียบเท่ากับของ EU จะมีราคาสูงขึ้น ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคใน EU อาจหันมาใช้สินค้าที่
ผลิตใน EU เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าสินค้าลดลง
แม้ในขณะนี้ CBAM ยังมีประเด็นด้านความชอบด้วยกฎหมายขององค์การการค้าโลก
(WTO) แต่คณะกรรมาธิการยุโรปมีแผนดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่
2/2564 และมีความเป็นไปได้สูงที่สหรัฐอเมริกาจะนำมาตรการที่คล้ายคลึงกันมาบังคับใช้กับสินค้า
นำเข้ าตามนโยบายของนาย Joe Biden ประธานาธิ บดี คนต่ อไปของสหรั ฐอเมริ กา ในการนี้
ประเทศไทยและผู้ประกอบการชาวไทยมีความพร้อมเพียงใดในการปรับตัวเข้ากับบริบทการค้าที่
เปลี่ยนไป และศุลกากรในฐานะหน่วยงานแนวหน้าที่พรมแดนควรมีบทบาทอย่างไรในการอำนวย
ความสะดวกทางการค้าและการป้องกันและปราบปรามสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
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European Green Deal
แผนการปฏิรปู สีเขียวและมาตรการทางภาษีของ EU
เมื ่ อเดื อนธั น วาคม 2562 คณะกรรมาธิ การยุ โ รป
(European Commission) ได้ออกแผนการปฏิรูปสีเขียว
(European Green Deal) ในฐานะแผนยุทธศาสตร์
ในการสร้างสังคมที่มั่งคั่งและเป็นธรรมบนพื้นฐาน
ของเศรษฐกิ จที่ ท ันสมั ยและใช้ ทรั พยากรได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพโดยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงร้อยละ 50-55 ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) และ
ลดลงเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) ในการนี้
Green Deal ให้ความสำคัญกับมาตรการทางภาษีใน

ฐานะเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการบรรลุเป้าหมายของ
Green Deal และการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านภูมิอากาศของ EU
ในขณะนี้ EU กำลังพิจารณาปฏิรูปกฎหมายภาษี
ใน 2 ประเด็น เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่
1. การแก้ไขกฎหมายภาษีพลังงาน (Energy
Taxation Directive 2003/96: ETD)
2. การจัดทำกลไกการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน
(Carbon Border Adjustment Mechanism)
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1. การแก้ ไ ขกฎหมายภาษี พ ลั ง งาน ( Energy
Taxation Directive 2003/96: ETD)
ETD เป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์การจั ดเก็บภาษี
สรรพสามิตสำหรับสินค้าประเภทพลังงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันในทุกประเทศสมาชิก ตั้งแต่การกำหนด
ประเภทสินค้าพลังงานที่ต้องชำระภาษี อัตราภาษีขั้นต่ำ
และเงื ่ อ นไขสำหรั บ ข้ อ ยกเว้ น หรื อ การลดภาษี เ พื่ อ
หลี ก เลี ่ ย งการจั ด เก็ บ ภาษี ซ ้ อ นและการบิ ด เบื อ น
การแข่ ง ขั น ทางการค้ า รวมทั ้ ง เพื ่ อ ให้ EU บรรลุ
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
อย่ า งไรก็ ต าม ETD ให้ อ ำนาจดุ ล ยพิ น ิ จ แก่
ประเทศสมาชิกอย่างกว้างขวางในการกำหนดข้อยกเว้น
หรื อ การลดภาษี ซ ึ ่ ง มี ผ ลเป็ น การสนั บ สนุ น การใช้
พลังงานฟอสซิลในทางปฏิบัติแทนการลงทุนในเทคโนโลยี
สะอาด จึงขัดกับนโยบายของ EU ในการสนับสนุนการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ
นอกจากนี้ ตั้งแต่มีการประกาศใช้บ ังคับ ETD ในปี 2546
ตลาดและเทคโนโลยีพลังงานใน EU ได้พัฒนาไปอย่างมาก
ETD จึงไม่สะท้อนถึงความเป็นจริงในปัจจุบัน
ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปจึงประสงค์
แก้ไข ETD เพื่อให้สอดคล้องกับผลกระทบของพลังงาน
ประเภทต่าง ๆ ต่อภูมิอากาศและเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภค
และผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงาน

2. การจั ดตั ้ งกลไกการปรั บคาร์บอนก่ อนเข้ าพรมแดน
(Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM)
ใน EU มีการจัดตั้งระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยคาร์บอน
(EU Emission Trading System: EU ETS)1 ซึ่งตั้งอยู่
บนหลั ก การ Cap and Trade กล่ า วคื อ EU กำหนด
ปริมาณคาร์บอนสูงสุดที่ผู้ประกอบการในภาคส่วนหนึ่ง
สามารถปล่อยได้ (Cap) โดยหากผู้ประกอบการปล่อย
คาร์บอนในปริมาณที่น้อยกว่า Cap ผู้ประกอบการรายนั้น
สามารถขายสิทธิในการปล่อยคาร์บอนให้แก่ผู้ประกอบการ
รายอื่นได้ (Trade) ทั้งนี้ EU ลด Cap ลงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ปริมาณการปล่อยคาร์บอนลดลงตามลำดับ
EU ETS และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
ของ EU ส่งผลให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้น
ดังนั้น ผู้ประกอบการบางรายจึงถ่ายโอนสายการผลิต
ไปยังประเทศที่มีกฎระเบียบด้านการปล่อยคาร์บอนที่
เข้มงวดน้อยกว่า (carbon leakage) ในขณะเดียวกัน
ผู้บริโ ภคเลือกซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศเหล่ า นั้ น
เพราะมีราคาที่ถูกกว่า ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการภายใน EU
จึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบและ EU ไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอน
ในการนี้ คณะกรรมาธิการยุโ รปได้เสนอให้
จั ด ตั ้ ง กลไกการปรั บ คาร์ บ อนก่ อ นเข้ า พรมแดน
(Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM)

EU ETS ครอบคลุมประเภทก๊าซและภาคส่วน ดังนี้
1) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิดพลังงานและความร้อน
อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้น (การกลั่นน้ำมัน การผลิตเหล็กและ

เหล็กกล้า อะลูมิเนียม โลหะ ซีเมนต์ ปูน แก้ว เซรามิก เยือ่ กระดาษ
กระดาษ กระดาษลัง กรดและสารเคมีอินทรีย์ในปริมาณมาก ฯลฯ) การบินเชิงพาณิชย์
2) ก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริก อดิพิก กลีอ๊อกซีลิก และกลีอ๊อกซอล
3) ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอนจากการผลิตอะลูมิเนียม

1

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

2

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2563
เพื่อปรับราคาของสินค้านำเข้าให้สะท้อนถึงปริมาณการปล่อย หรื อ การขยายระบบ EU ETS ให้ ค รอบคลุ ม สิ น ค้ า
นำเข้าจากประเทศที่สามก็ตาม โดยประเด็นต่าง ๆ ที่
คาร์บอนที่แท้จริงในกระบวนการผลิตสินค้านั้น
เกี่ยวเนื่องกับ CBAM นี้ ล้วนมีค วามเกี่ยวข้องกับ
ในจดหมายข่ า วฉบั บ นี ้ จะกล่ า วถึ ง เฉพาะ CBAM
ศุ ล กากรโดยตรงในฐานะหน่ ว ยงานแนวหน้ า ที่
เพราะเป็ น มาตรการที ่ จ ะส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่อ
พรมแดนที่มีหน้า ที่ในการอำนวยความสะดวกทาง
สินค้าส่งออกของไทยไปยัง EU ไม่ว่ามาตรการจะเป็น
การค้าและบทบาทที่สำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบของภาษีคาร์บอน ภาษีศุลกากรประเภทใหม่
ในโลกยุคปัจจุบัน
อ้างอิง
European Commission. European Green Deal: what role can taxation play?
https://ec.europa.eu/taxation_customs/commission-priorities-2019-24/european-greendeal-what-role-can-taxation-play_en . Accessed 17 November 2020.
European Commission. Inception impact assessment. Ares(2020)1350037 – 04/03/2020.
European Commission. EU Emissions Trading System (EU ETS).
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en. Accessed 17 November 2020.
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CBAM: ลักษณะของ
มาตรการ การคานวณค่า
คาร์บอน และภาคส่วนที่
ได้รบั ผลกระทบ

Credit: Americas Quarterly

CBAM เกิดขึ้นในบริบทที่ EU ใช้ระบบ EU ETS ใน
การซื ้ อ ขายสิ ท ธิ ใ นการปล่ อ ยคาร์ บ อนเพื ่ อ บรรลุ
เป้ า หมายในการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ทำให้ ต ้ น ทุ น ของผู ้ ป ระกอบการใน EU สู ง กว่ า
ผู ้ ป ระกอบการในประเทศที ่ สามที ่ ม ี มาตรการและ
เป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
ต่ำกว่าของ EU ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการบางรายจึง
ถ่ า ยโอนสายการผลิ ต ไปยั ง ประเทศที ่ ส ามเพื่ อ
ลดต้น ทุน และในขณะเดีย วกัน ผู้บริโ ภคเลื อ กซื้ อ
สินค้านำเข้าจากประเทศเหล่านั้นเพราะมีราคาที่ถูกกว่า
ผู้ประกอบการภายใน EU จึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่
เสี ย เปรี ย บและ EU ไม่ ส ามารถบรรลุเ ป้า หมายใน
การลดการปล่อยคาร์บอน ในการนี้ คณะกรรมาธิการยุโรป
จึงเสนอให้ใช้ CBAM เพื่อปรับราคาของสินค้านำเข้า
ให้สะท้อนถึงปริมาณการปล่อยคาร์บอนที่แท้จริงใน
กระบวนการผลิตสินค้านั้น

1.1 การจัดเก็บภาษีคาร์บอนจากสินค้าโดย
คำนวณจากปริมาณคาร์บอนในสินค้า
1.2 การจัดเก็บภาษีศุลกากรประเภทใหม่เพื่อ
ชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาคาร์บอนในประเทศส่งออก
และราคาคาร์บอนใน EU
1.3 การขยายระบบ EU ETS ให้ ค รอบคลุ ม
สินค้านำเข้า โดยให้ผู้นำเข้าซื้อสิทธิในการปล่อยคาร์บอน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีนั้น รัฐบาลฝรั่งเศส
ได้เสนอหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) เกณฑ์ ท างเทคนิ ค กำหนดอั ต ราภาษี
1. ลักษณะของมาตรการ ในขณะนี้ คณะกรรมาธิการ
คาร์บอนอัตราเดียวไม่ว่าสินค้าประเภทนั้นจะผลิตจากที่
ยุโรปกำลังศึกษาความเป็นไปได้ทั้งทางกฎหมายและ
ใดก็ตาม เนื่องจากสินค้านำเข้ามักไม่มีข้อมูลที่ถูกต้อง
ทางเทคนิคของมาตรการที่จะนำมาใช้ในกลไกการปรับ
เกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอน เพราะประเทศที่สามไม่มี
คาร์บอน เช่น
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กฎหมายที่ร ัดกุมในการเก็บ รวมรวมข้ อมูล คาร์ บ อน
ดังเช่นใน EU
2) เกณฑ์ทางกฎหมาย การจัดเก็บภาษีต้อง
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันระหว่างสินค้าที่ผลิตใน EU กับ
สิ น ค้ า นำเข้ า และระหว่ า งสิ น ค้ า นำเข้ าด้ ว ยกั นจาก
ประเทศต่าง ๆ และต้องเป็นไปเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม
และการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เท่านั้นตามหลักการขององค์การการค้าโลก (WTO)
3) เกณฑ์ทางการเมือง การจัดเก็บภาษีต้อง
สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศของ EU
โดยเฉพาะอย่ างยิ ่ งความตกลงปารี ส (Paris Agreement)
กล่าวคือ มาตรการต้องอิงกับหลักความรับผิดชอบร่วมกัน
ในระดั บ ที ่ แ ตกต่ า ง (common but differentiated
responsibilities) โดยคำนึงถึงนโยบายด้านภูมิอากาศ
และระดับการพัฒนาของประเทศที่สาม
2. วิธีการคำนวณปริมาณคาร์บอนและการกำหนด
ราคาคาร์บอนสำหรับสิน ค้า นำเข้า ระบบ EU ETS
กำหนดเกณฑ์ด้านปริมาณการปล่อยคาร์บอนที่เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน สำหรับ กระบวนการผลิตสินค้าใน
ภาคส่วนอุตสาหกรรม ในการนี้ คณะกรรมาธิการยุโรป
อาจพิจารณานำหลักการคำนวณปริมาณคาร์บอนใน
EU ETS ไปปรับใช้กับผู้ประกอบการในประเทศที่สาม
ยกเว้นผู้ส่งออกจะสามารถแสดงหลักฐานถึงปริม าณ
คาร์บอนที่น้อยกว่าและ/หรือมีต้นทุนด้านการบริหาร
จัดการคาร์บอนที่สูงกว่าในแหล่งผลิต นอกจากนี้ อาจมี
วิธีการอื่น ๆ ในการกำหนดปริมาณคาร์บอนในสินค้า

โดยคำนึงถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและใน
อนาคตด้วย
อนึ่ง ภาคเอกชนบางรายเห็นว่า มีความจำเป็น
ต้องมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการยักย้าย
แหล่งวัตถุดิบของประเทศที่สามไปยังประเทศอื่นที่มี
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เคร่งครัดน้อยกว่า ในการนี้
เพื่อเป็นการป้องกันการหลีกเลี่ยง CBAM และการรั่วไหล
ของคาร์ บอนอี กทอดหนึ ่ ง ควรมี กลไกการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณคาร์บอนกับผู้นำเข้าและผู้ผลิตใน
ประเทศที่สามเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการคำนวณ
ปริมาณคาร์บอน และหากข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือไม่ส่งใน
เวลาที่กำหนด EU ควรบังคับใช้ค่าคาร์บอนพื้นฐาน
(default values) โดยปริยาย
3. ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ ในระยะเริ่มต้น CBAM
จะนำมาใช้กับเฉพาะบางภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
การรั ่ ว ไหลของคาร์ บ อนตามการประเมิ น ของ
คณะกรรมาธิการยุโ รปในกรอบ EU ETS โดยคาดว่า
ภาคส่ว นที่จะได้รับผลกระทบ คือ ซีเมนต์ แก้ว เหล็ก
เหล็ ก กล้ า ปุ ๋ ย และถ่ า นหิ น ซึ ่ ง มี อ ั ต ราการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก
ในประเด็นดังกล่าว สมาคมท่อเหล็กกล้าแห่งยุโรป
(European Steel Tube Association: ESTA) ให้ความเห็นว่า
CBAM ควรนำมาใช้กับสินค้านำเข้าประเภทเดี ยวกัน
ไม่ ว ่ า จะมาจากประเทศใดก็ ต าม โดยไม่ ค ำนึ ง ถึ ง ว่า
ประเทศที่เป็นถิ่นกำเนิดสินค้าจะเป็นประเทศที่ได้รับ
สิ ท ธิ พ ิ เ ศษทางการค้ า ตามกฎหมาย EU หรื อ เป็ น
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ประเทศกำลังพัฒนาหรือไม่ เพื่อเป็นการสร้างความเท่าเทียม
ระหว่างสินค้าประเภทเดียวกันที่วางจำหน่ายในตลาด EU
และสร้ า งแรงจู ง ใจให้ แ ก่ ป ระเทศที ่ ส ามในการลด
การปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิต รวมทั้งเพื่อให้
ปรั บ เปลี ่ ย นมาใช้ ว ิ ธ ี ก ารกำหนดราคาคาร์ บ อน
เช่นเดียวกับของ EU
ทั้งนี้ ESTA เห็นพ้องกับคณะกรรมาธิการยุโรป
ในการบังคับใช้ CBAM เฉพาะกับสินค้าที่กระบวนการผลิต
มีความเสี่ยงในการปล่อยคาร์บอนสูงในฐานะโครงการ
นำร่องก่อน ภายหลังจากนั้นจึงค่อยพิจารณาถึงปริมาณ
คาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าชนิดนั้นตลอดทั้ง
ห่ ว งโซ่ อ ุ ป ทาน ตั ้ ง แต่ ว ั ต ถุ ด ิ บ และพลั ง งานที ่ ใ ช้ ใ น

การผลิตสินค้าขั้นตอนสุดท้าย ตลอดจนการขนส่งมายัง
ท่าปลายทางใน EU
ที ่ ผ ่ า นมา คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปได้ เ ปิ ด รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนระหว่าง
เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2563 และมีแผนดำเนินการ
จั ด ทำร่ า งกฎหมายให้ เ สร็ จ สิ ้ น ภายในไตรมาสที่
2/2564 ทั้งนี้ นอกเหนือจากความคิดเห็น ของทั้ ง
ภาครัฐและภาคเอกชน คณะกรรมาธิการยุโรปยังต้อง
พิจารณาถึงประเด็นด้านความชอบด้วยกฎหมายของ
CBAM โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง ความสอดคล้ อ งกั บ
กฎหมายขององค์การการค้าโลก (WTO)

อ้างอิง
Autorités Françaises. Réponse des autorités françaises à la consultation publique de la
Commission relative aux grandes orientations sur l’étude d’impact concernant le
mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Ares(2020)1350037. Paris, 20 avril 2020.
European Steel Tube Association. Inception Impact Assessment: Carbon Border Adjustment
Mechanism (CBAM)
Response of European Steel Tube Association (ESTA). Boulogne, April 30, 2020.
European Commission. Inception impact assessment. Ares(2020)1350037 – 04/03/2020.
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Credit: Stratfor

ประเด็นความชอบด้วยกฎหมาย WTO ของ CBAM
EU เป็นภาคีความตกลงปารีสซึ่งบัญญัติพันธกรณีใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ในขณะเดียวกัน
EU ก็เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) ด้วย
ดังนั้น มาตรการต่าง ๆ ของ CBAM จึงต้องตั้งอยู่บน
หลักการไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งตามหลักการปฏิบัติเยี่ยง
ชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (most-favourednation: MFN) และหลั ก การปฏิ บ ั ต ิ เ ยี ่ ย งคนชาติ
(national treatment: NT) ตามความตกลงทั่วไป
ว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (GATT)

1. หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง
(most-favoured-nation: MFN) ตาม GATT Article I
ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติต่อสินค้าที่เหมือนกัน (like
products) จากประเทศสมาชิกอื่น ๆ อย่างเท่าเทียม
กัน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษี ค่าธรรมเนียม และ
กฎระเบียบต่าง ๆ
ในการนี้ EU ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง
ของ CBAM กับหลัก MFN กล่าวคือ มาตรการ CBAM
ต้องนำมาใช้กับสินค้านำเข้าที่เหมือนกันจากประเทศต่าง ๆ
ที่เป็นสมาชิก WTO อย่างเท่าเทียมกัน เว้นแต่จะเข้า
ยกเว้ น ตามที ่ ก ฎหมาย WTO กำหนด 2 นอกจากนี้

ประเทศสมาชิกสามารถให้สิทธิพิเศษหรือกีดกันสินค้าจากเฉพาะบาง
ประเทศสมาชิกได้ในบางกรณี เช่น การจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA)
การให้สิทธิพิเศษทางการค้าฝ่ายเดียวแก่ประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศ
ที่พัฒนาน้อยที่สุด หรือการตั้งกำแพงทางการค้าสำหรับสินค้าจากบาง

ประเทศที่มีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ดังได้กล่าวในบทความ
ที่แล้ว มีประเทศสมาชิกและผู้ประกอบการบางรายเห็นว่า ควรจัดเก็บ
ภาษีคาร์บอนในอัตราที่เท่ากันสำหรับสินค้าที่เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นสินค้า
จากประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศทีไ่ ด้รับสิทธิพิเศษทางการค้าก็ตาม

2
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หากแม้ EU จัดเก็บภาษีคาร์บอนในอัตราที่เท่าเทียมกัน
แล้วก็ตาม แต่ GATT Article II ห้ามจัดเก็บภาษีนำเข้า
จากสิน ค้าของประเทศสมาชิกอื่นในอัตราที่ส ูงว่าใน
ตารางข้อผู ก พั น การเปิด ตลาดสิน ค้า (Schedule of
Concessions) ด้วย

กับภาษีที่จัดเก็บภายในประเทศจากสินค้าเหมือนกันที่
ผลิตในประเทศ และค่าธรรมเนียมนั้นต้องไม่มากไปกว่า
ภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าที่เหมือนกันในประเทศตามหลัก
NT ใน Article III-2
ในการนี้ EU ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง
ของ CBAM ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
2. หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (national treatment: NT)
1. ราคาซื้อขายสิทธิในการปล่อยคาร์บอนใน
GATT Article III กำหนดให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติต่อ
ระบบ EU ETS มีผ ลเทียบเท่า กับ ภาษีท ี่ จั ดเก็ บ จาก
สินค้านำเข้าและสินค้าที่ผลิตในประเทศที่เหมือนกัน
สินค้าที่ผลิตใน EU
(like products) อย่างเท่าเทียมกันในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. ค่ า ธรรมเนี ย มคาร์ บ อนที่
กับภาษีภายในประเทศและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
จั ด เก็ บ จากสิ น ค้ า นำเข้ า ตาม
ภายในประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
มาตรการ CBAM ต้ อ งไม่ ม ากไปกว่ า ราคา
มาตรการที่นำมาใช้นี้ต้องไม่มีวัตถุประสงค์
คาร์ บ อนในระบบ EU ETS สำหรั บ
เพื่อปกป้ องสิน ค้าที่ผ ลิตในประเทศ
สินค้าที่เหมือนกันโดยต้องคำนึงถึง
ทั ้ ง นี ้ หลั ก NT มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ก็
การยกเว้นหรือการลดราคาคาร์บอน
ต่อเมื่อสินค้าได้ถูกนำเข้าสู่ตลาดใน
ในระบบ EU ETS ในบางกรณีด้วย
ประเทศสมาชิ ก ที ่ น ำเข้ า แล้ ว
3. การยกเว้ น หรื อ การลด
ดังนั้น การจัดเก็บ ภาษีศุลกากรจึง
ราคาคาร์บอนดังกล่าวต้องไม่มีผลเป็น
Credit: Future Petroleum BV
ไม่เป็นการขัดกับหลัก NT แม้สินค้าที่
การลดราคาของสินค้าให้ต่ำไปกว่าราคาขาย
ผลิตในประเทศจะไม่ถูกจัดเก็บภาษีใน
ในตลาด EU โดยไม่รวมราคาคาร์บอน3
ลักษณะเดียวกันก็ตาม
4. มาตรการทั ้ ง หมดเหล่ า นี ้ ต ้ อ งไม่ มี
อย่างไรก็ตาม การเก็บค่าธรรมเนียมจากสินค้า
วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสินค้าที่ผลิตใน EU
นำเข้ า ต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ามหลั ก NT โดย Article II-2(a)
อนึ่ง องค์ประกอบสำคัญร่วมกันประการหนึ่ง
อนุ ญ าตให้ ป ระเทศสมาชิ ก จั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มใน
ของทั้งหลัก MFN และ NT คือ มาตรการการจัดเก็บ
การนำเข้าสินค้า หากค่าธรรมเนียมดังกล่าวเทียบเท่า
ภาษีหรือค่าธรรมเนียมต้องนำมาใช้กับสินค้าเหมือนกัน
เพื่อไม่ให้มีผลเป็นการอุดหนุนสินค้าซึ่งอาจถูกโต้ตอบได้ตาม
Agreement on Subsidies and Countervailing Measures ของ WTO
3
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(like products) ในการนี ้ FratiniVergano บริ ษ ั ท ที่
ปรึกษากฎหมายด้านการค้าของสหภาพยุโรป (EU) ได้
ให้ ค วามเห็ น ว่า จากคำวิ น ิ จ ฉั ย ก่ อ นหน้ าของ WTO
กระบวนการผลิตที่แตกต่างกันไม่สามารถนำมาใช้เป็น
เกณฑ์ในการจัดจำแนกว่าเป็นสินค้าที่เหมือนกันหรือไม่
กล่ า วคื อ แม้ ส ิ น ค้ า จากประเทศหนึ ่ ง จะผลิ ต ด้ ว ย
กระบวนการที่ปล่อยคาร์บ อนน้อ ยกว่าสิน ค้าจากอีก
ประเทศก็ต าม แต่ถือว่า สิน ค้าทั้ง 2 ชิ้น เป็นสิ น ค้ า
เหมือนกัน และต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
3. ข้ อ ยกเว้ น ทั ่ ว ไปของหลั ก การไม่ เ ลื อ กปฏิ บ ั ติ
GATT Article XX(b) และ (g) ให้ อำนาจประเทศสมาชิก
ในการใช้มาตรการเลือกปฏิบัติได้หากมีความจำเป็นใน
การปกป้องชีวิตหรือสุขอนามัยของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช
หรือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป
โดยหากประเทศสมาชิกเลือกใช้มาตรการเลือกปฏิบัติ

กับประเทศหนึ่ง ก็ต้องใช้มาตรการดังกล่าวกับประเทศอื่น
ที่มีเงื่อนไขเหมือนกัน และต้องไม่เป็นการกีดกันการค้า
โดยแอบแฝง นอกจากนี้ หากประเทศสมาชิกเลือกใช้
ข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ใช้แล้วหมดไป ก็ต้องใช้มาตรการดังกล่าวกับการผลิต
หรือบริโภคภายในประเทศด้วย
ในการนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังพิจารณาประเด็น
ความชอบด้ วยกฎหมาย WTO ของมาตรการต่ าง ๆ
ที ่ จ ะนำมาใช้ ภ ายใต้ ก รอบ CBAM และจะจั ด ทำ
ร่ างกฎหมายให้ แล้ วเสร็ จภายในไตรมาสที ่ 2/2564
ตามนโยบายข อ ง น า ง Ursula von der Leyen
ประธานคณะกรรมาธิการยุ โรป อนึ ่ ง ไม่ ว ่ า CBAM จะ
ออกมาในรูปแบบใดก็ตามย่อมส่งผลกระทบต่อสินค้า
ส่งออกจากประเทศที่สามไปยัง EU โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศที่เป็นคู่เจรจาความตกลงการค้าเสรีกับ EU

อ้างอิง
General Agreement on Tariffs and Trade.
Autorités Françaises. Réponse des autorités françaises à la consultation publique de la Commission relative
aux grandes orientations sur l’étude d’impact concernant le mécanisme d’ajustement carbone aux
frontières. Ares(2020)1350037. Paris, 20 avril 2020.
European Parliament. Carbon Border Adjustment Mechanism as Part of the European Green Deal / Before
2021-07. Legislative Train 10.2020.
European Commission. EU Green Deal (carbon border adjustment mechanism).
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-EU-Green-Dealcarbon-border-adjustment-mechanism- . Accessed 17 November 2020.
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ผลกระทบของ CBAM ต่อ
สินค้าของประเทศที่สาม
ในแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังวิกฤติ Covid-19
ของสหภาพยุ โ รป (EU) ที ่ ผ ู ้ น ำประเทศสมาชิ ก ให้
ความเห็นชอบเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น
ได้มีการกำหนดให้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
ของ EU เช่น ภาษีพลาสติก และ CBAM รวมทั้งการจัดเก็บ
ภาษีดิจิทัล (Digital Services Tax) เป็นเครื่องมือใน
Credit: OkCredit
การหารายได้เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของ EU ในอนาคต
ภายหลังที่สหราชอาณาจักรพ้นจากสมาชิกภาพของ การแข่งขันทางการค้าระหว่างสินค้าใน EU และสินค้า
EU (Brexit) รวมทั้งเพื่อใช้ชำระเงินกู้เพื่อการฟื้นฟู จากนอก EU มี ค วามเท่ า เที ย มกั น (level playing
เศรษฐกิจของ EU ภายหลังวิกฤติ Covid-19
field) ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลที่ตามมา ดังนี้
1. ราคาสินค้านำเข้าจากประเทศที่สามที่ไม่มี
ในการนี้ นาย Charles Michel ประธานคณะมนตรียุโรป
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เทียบเท่ากับของ EU จะมี
(European Council) ได้ อ อกแถลงการณ์ เ มื ่ อ วั น ที่
ราคาสูงขึ้น อันอาจส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าสินค้าลดลง
8 กันยายน 2563 ว่า นอกจาก CBAM จะช่วยให้ EU มี
2. ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคใน EU อาจหัน
แหล่ ง รายได้ เ พิ ่ ม เติ ม เพื ่ อ ใช้ ใ นการฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ
มาใช้สินค้าที่ผลิตใน EU เพิ่มมากขึ้น
ภายหลังวิกฤติ Covid-19 และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
3. สินค้าราคาถูกกว่าจากประเทศที่สามที่ มี
การลดการปล่ อยคาร์ บอนจนเป็ นศู นย์ ภายในปี 2593
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ต่ำกว่าถูกกีดกันทางอ้อมไม่ให้
(ค.ศ. 2050) แล้ ว CBAM ยั ง มี บ ทบาทสำคั ญ ใน
เข้าสู่ตลาด EU
การปกป้องสินค้าของ EU จากการแข่งขันทางการค้าที่
ไม่ เ ป็ น ธรรมกั บ สิ น ค้ า นอก EU ที ่ ม ี ม าตรฐานด้ า น ในการนี ้ CBAM อาจเป็ น แรงกดดั น ทางอ้ อ มให้
สิ่งแวดล้อมที่ต่ำกว่า โดย CBAM จะช่วยปรับราคาของ ผู้ประกอบการในประเทศกำลังพัฒนาหันมาปรับปรุง
สิน ค้า นำเข้าให้ส ะท้อนถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อ ม กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
ดั ง เช่ น ราคาคาร์ บ อนที ่ ผ ู ้ ป ระกอบการภายใน EU
ต้ อ งชำระ หรื อ กล่ า วอี ก นั ย หนึ ่ ง CBAM จะช่ ว ยให้
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความตกลงปารีส โดยเฉพาะ
Credit: European Union External Action
อย่างยิ่งประเทศที่อยู่ในขั้นตอนการเจรจาความตกลง
การค้าเสรี (FTA) กับ EU โดย EU จะนำ CBAM มาเป็น
เงื่อนไขในการเจรจา FTA ด้วย ในการนี้ เป็นที่คาดว่า
EU จะกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดของโลก
ในอนาคต เนื่องจากมาตรการด้านคาร์บอนที่ EU ใช้
บังคับก่อนหน้านี้ได้ทำให้ผู้ประกอบการใน EU บางส่วน
ได้ ป รั บ เปลี ่ ย นรู ป แบบการผลิ ต ให้ เ ป็ น มิ ต รกั บ นำเข้ า ที ่ ป ล่ อ ยคาร์ บ อน รวมถึ ง การใช้ ค วามตกลง
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น แล้ว ในขณะที่ผ ู้ป ระกอบการใน ทางการค้าในการขจัดปัญหาโลกร้อนโดยกำหนดหน้าที่
หลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนายังคง ให้ประเทศภาคีลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน
ใช้วิธีการผลิตแบบเดิมที่ปล่อยคาร์บอนในปริมาณมาก
แม้ว่าในขณะนี้ มาตรการ CBAM ใน EU หรือมาตรการ
นอกเหนือจาก EU ที่มีแผนการนำ CBAM มาบังคับใช้ ในทำนองเดียวกันของสหรัฐฯ จะยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก
กับ FTA แล้ว สหรัฐอเมริกายังเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ และอาจเป็นที่โต้เถียงถึงความชอบด้วยกฎหมายของ
ประสงค์ ใ ช้ ค วามตกลงทางการค้ า เพื ่ อ บรรลุ WTO แต่เนื่องจากทั้ง EU และสหรัฐฯ เป็นเขตเศรษฐกิจที่
วัตถุประสงค์ด้านภูมิอากาศ โดยนโยบายหาเสียงของ มีขนาดใหญ่ในอันดับต้น ๆ ของโลก การตัดสินใจด้านนโยบาย
พรรค Democrat ของนาย Joe Biden ซึ่งเพิ่งได้ รั บ การค้าของทั้งสองฝ่ายอาจมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง
เลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐอเมริกา บรรทัดฐานการค้าโลกในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องการให้สหรัฐฯ กลับไปยึดมั่นพันธกรณีในความตกลง เมื่อนาย Biden ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีที่มี
ปารีสภายหลังจากที่ประธานาธิบดี Donald Trump ได้ถอนตัว นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในทำนองเดียวกับ EU ที่ยึด
ออกจากความตกลงดั งกล่ าวแล้ ว ในการนี ้ นาย Biden พันธกรณีตามความตกลงปารีส จึงทำให้ EU ไม่เป็น
ประสงค์ลดการปล่อยคาร์บอนของสหรัฐฯ จนเหลือศูนย์ ฝ่ายโดดเดี่ยวที่ต้องการใช้นโยบายทางการค้าเพื่อบรรลุ
ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) เช่นเดียวกับ EU โดยใช้ วัตถุประสงค์ทางสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป ในสถานการณ์
ดังกล่าว ประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยควรมี
มาตรการต่ า ง ๆ เช่ น การห้ า มภาครั ฐ จากทั ่ ว โลก
การปรับตัวอย่างไรเพื่อเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
อุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล การจัดเก็บภาษีจากสิน ค้า
ดังกล่าว
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European Council. Recovery Plan: powering Europe's strategic autonomy - Speech by President
Charles Michel at the Brussels Economic Forum.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/08/recovery-planpowering-europe-s-strategic-autonomy-speech-by-president-charles-michel-at-thebrussels-economic-forum/ . Accessed 11 November 2020.
David M. Herszenhorn. Charles Michel calls for new EU revenue including tax on polluters.
Politico: 8 September 2020. https://www.politico.eu/article/charles-michel-calls-for-newrevenue-including-tax-on-polluters/ . Accessed 11 November 2020.
Gavin Bade. How Biden would use trade agreements to fight global warming. Politico: 14
October 2020. https://www.politico.com/news/2020/10/14/biden-trade-fight-globalwarming-429495 . Accessed 11 November 2020.
Matt McGrath. Joe Biden: How the president-elect plans to tackle climate change. BBC: 10
November 2020. https://www.bbc.com/news/science-environment-54858638 . Accessed
11 November 2020.
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ประเทศไทยเตรียมพร้อมสาหรับ CBAM แล้วหรือยัง?
ในการประชุมระหว่า งเจ้า หน้ า ที่ร ะดั บสูง ของ EU
และของฝ่ายไทยครั้งที่ 15 (15th Senior Officials'
Meeting) เมื ่ อ วั น ที ่ 28 ตุ ล าคม 2563 ที ่ ผ ่ า นมา
รัฐมนตรีว่า การกระทรวงต่างประเทศของประเทศ
สมาชิ ก EU เห็ น ควรให้ EU เริ ่ ม ต้ น การเจรจา
ความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศไทยอีกครั้ง
พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงยกระดับความร่วมมือทวิภาคี
กับฝ่ายไทย ในการนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่ EU จะนำ
ประเด็ น เรื ่ อ งการปล่ อ ยคาร์ บ อนมาเป็ น เงื ่ อ นไข
อย่างหนึ่งในการเจรจาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีมาตรการส่งเสริมการจัดการ
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์แล้ว เช่น
1. ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon
Footprint of Products) องค์ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ก๊ า ซเรื อ นกระจก (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ อบก. ได้
พัฒนาโครงการส่งเสริมการใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข ึ ้ น เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผ ู ้ บ ริ โ ภคมี ข ้ อ มู ล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์แต่ล ะชนิด
ประกอบการตั ด สิ น ใจ 4 และเป็ น การเพิ ่ ม ขี ด
ความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขัน ใน
ตลาดโลก เนื่องจากขณะนี้ในหลายประเทศเริ่มมีการนำ
ฉลากคาร์ บ อนฟุ ต พริ ้ น ท์ ม าใช้ แ ล้ ว ทั ้ ง ในอั ง กฤษ
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
เป็ น ต้ น และมี ก ารเรี ย กร้ อ งให้ ส ิ น ค้ า ที ่ น ำเข้ า จาก
ประเทศไทยต้ อ งติ ด ฉลากคาร์ บ อนฟุ ต พริ ้ น ท์ ด ้ ว ย
นอกจากนั้น อบก. มีความเห็นว่า หากประเทศไทยมี
การดำเนินโครงการและเก็บข้อมูล การลดการปล่ อย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกที ่ ช ั ด เจน จะช่ ว ยให้ ม ี อ ำนาจใน
การต่อรองมากขึ้นในการประชุมระดับโลกเพื่อกำหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย
ที่มา: อบก.

ฉลากแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละ
หน่วย ตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การ
4

ขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลัง
ใช้งาน
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3. โครงการนำร่องระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อย
คาร์ บ อนด้ ว ยความสมั ค รใจ (voluntary carbon
market) โครงการดั ง กล่ า วเป็ น ตลาดคาร์ บ อนที่
ถู ก สร้ า งขึ ้ น โดยไม่ ไ ด้ ม ี ก ฎหมายบั ง คั บ แต่ เ กิ ด จาก
ความร่วมมือกันของภาคเอกชนโดยสมัครใจ ผู้ที่เข้าร่วม
ซื้อขายในตลาดอาจจะมี ก ารตั ้ง เป้า หมายในการลด
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกของตนเอง (voluntary
cap-and-trade) ซึ่งไม่ได้มีผลผูกพันตามกฎหมายและ
ดำเนินการซื้อขายคาร์บอนเครดิตหรือสิทธิในการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมาชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของตนเอง5
ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทย
ที่มา: อบก.

2. ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint
Reduction) คือ ฉลากที่แสดงว่า ผลิตภัณฑ์ได้ผ ่าน
การประเมิน คาร์บ อนฟุ ตพริ้น ท์ ของผลิตภั ณ ฑ์ และ
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้
ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ของผลิตภัณฑ์ในปีปัจจุบันกับปีฐาน

ส่วนตลาดคาร์บอนภาคบังคับ (mandatory carbon market) คือ
ตลาดคาร์บอนที่มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและสิทธิในการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่สามารถนำมาชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่กฎหมายบังคับ
หรือตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ตัวอย่างของตลาดคาร์บอนรูปแบบนี้
ได้แก่ ตลาดคาร์บอนภายใต้พธิ ีสารเกียวโต
5

นอกจากนี ้ เมื ่ อ วั น ที ่ 29 ตุ ล าคม 2563 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกแถลงการณ์
ร่ ว มกั บ อบก. ถึ ง ความสำเร็ จ ของการลดปริ ม าณ
ก๊าซเรือนกระจกตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่
เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate
Mitigation Action: NAMA)6 และพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่
ระยะต่ อ ไปเพื ่ อ ลดปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกตาม
แผนการมี ส ่ ว นร่ ว มที ่ ป ระเทศกำหนด (Nationally
Determined Contributions: NDCs)7
NAMA มีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานและ
ขนส่งที่ ร้อยละ 7 - 20 หรือ คิดเป็น 24 – 74 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี พ.ศ.2563
7 NDC มีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกจากทุกภาคส่วน อันได้แก่
สาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้
ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย ที่ร้อยละ 20-25 หรือ คิดเป็น
ไม่น้อยกว่า 111 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
6
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อาจกล่ า วได้ ว ่ า แผนการของ EU ในการบั ง คั บ ใช้
CBAM ครั้งนี้ เป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยในการเพิ่ม
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ในตลาด EU ด้ ว ย
การยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความน่าเชื่อถือ
ของโครงการด้า นก๊าซเรื อนกระจกของประเทศไทย
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ให้ เ ป็ น ที ่ ย อมรั บ ของ EU ในการนี้
คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ในการควบคุมตรวจสอบสินค้าในประเทศที่สามด้วย

ในการนี้ ศุลกากร หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ภาคเอกชนอาจพิจารณาจัดตั้งกลไกการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสินค้าร่วมกับ EU เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและ
อำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าส่งออกที่
ได้ ม าตรฐานด้ า นคาร์ บ อนไปยั ง EU และคั ด กรอง
สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือติดฉลากที่เป็นเท็จไม่ให้
เล็ดลอดออกไปได้ พร้อมกันนี้ เนื่องจากประเทศไทย
ได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนลด
ปริมาณก๊า ซเรือนกระจกในระยะต้นแล้ว จึงอาจมี
ในบริบทดังกล่าว อาจมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในด้าน
ความเสี่ยงที่สินค้าของประเทศอื่นเข้ามาสวมสิทธิถิ่น
ศุลกากร (adverse effects) เช่น
กำเนิดสินค้าของไทยในอนาคตเพื่ออาศัยประโยชน์
1. การสำแดงสิ น ค้ า ขาออกที ่ เ ป็ น เท็ จ ด้ ว ย
จากมาตรการด้า นคาร์บอนของไทยได้ ด้วยเหตุ นี้
การติดฉลากคาร์บอนที่เป็นเท็จ
ศุลกากรจึงอาจพิจารณาเตรียมรับมือเพื่อป้องกันและ
2. การสำแดงสิ น ค้ า ขาเข้ า ที ่ เ ป็ น เท็ จ ด้ ว ย
ปราบปรามการกระทำความผิดดังกล่าวด้วย
การระบุถิ่นกำเนิดสินค้าที่เป็นเท็จเพื่อสวมสิทธิสินค้าที่
มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย
อ้างอิง
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รายงานความเคลื่อนไหว

ศุลกากรออสเตรเลียตรวจยึดโคเคนที่ซุกซ่อนในเนื้อกล้วยหอม:
แนวโน้มใหม่ในการขนส่งยาเสพติดในช่วง Covid-19
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ศุลกากรออสเตรเลีย (Australian Border
Force) สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian Federal
Police) และหน่วยสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงภายในของ
สหรัฐอเมริกา (US Homeland Security Investigations: HSI) แถลงข่าว
การตรวจยึดโคเคนปริมาณ 552 กิโลกรัมที่ซุกซ่อนในเนื้อกล้วยหอมที่
ส่งมาจากบราซิล
การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเริ่มต้นในเดือนกันยายน 2563
ภายหลังจากได้รับข้อมูลจาก HSI เกี่ยวกับข้อมูลการขนส่งสินค้าที่ต้องสงสัย
ในการนี้ เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจึงได้ตรวจสอบสินค้าที่ขนส่งมาในตู้คอนเทนเนอร์
แช่เย็นจากบราซิลมายังซิดนีย์ในวันที่ 21 กันยายน 2563 โดยตู้คอนเทนเนอร์
ดังกล่าวบรรจุเนื้อผลไม้หลายชนิดจำนวน 2,000 กล่อง โดย 275 กล่องบรรจุ
เนื้อกล้วยหอมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบความผิดปกติ กล่าวคือ มีสารสีขาว
เล็ดลอดออกมาจากเนื้อกล้วยหอมที่บรรจุภายในถุงซึ่ง ผลการทดสอบ
พบว่าเป็นโคเคน โดยมีปริมาณทั้งหมดราว 552 กิโลกรัม
ในปัจจุบัน องค์กรอาชญากรรมได้หันมาขนส่งยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายในปริมาณมากในคราวเดียว
โดยซุกซ่อนมากับสินค้าที่ใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน เช่น ผลไม้ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก
เป็นสินค้าที่จำเป็นในช่วงที่หลายประเทศใช้มาตรการปิดเมือง (lockdown) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
อ้างอิง
Australian Border Force. 552kg of cocaine found in banana pulp from Brazil.
https://newsroom.abf.gov.au/channels/NEWS/releases/d973a227-6997-4434-8903-e104ec494e94 .
Accessed 3 November 2020.
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ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ACTS) พร้อมให้บริการแล้วใน 6 ประเทศสมาชิก
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) และโครงการ ARISE Plus
ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนโดยสหภาพยุโรป (EU) ได้ออกแถลงการณ์ถึงความพร้อมให้บริการของระบบศุลกากรผ่านแดน
อาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีมติจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) ในปี 2558 เพื่อให้สินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานที่มีทักษะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีระหว่างประเทศ
สมาชิก ในการนี้ การจัดตั้งระบบการขนส่งผ่านแดนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งของ AEC โดย
ประเทศสมาชิกได้ยึดหลักการในกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
(AFAFGIT) ในการจัดตั้ง ACTS เพื่อให้การขนส่งผ่านแดนมีความเป็นเอกภาพในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน
โครงการนำร่อง ACTS ประกอบด้วย 3 ระยะ โดยการดำเนินการในระยะสุดท้ายควรเสร็จสิ้นเมื่อเดือนเมษายน 2563
ตามกำหนดการเดิม แต่ประสบความล่าช้าอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ตาม
ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ได้ดำเนินโครงการใน
ระยะสุดท้ายจนเสร็จสิ้นและพร้อมให้บริการผู้ประกอบการที่ประสงค์ใช้สิทธิประโยชน์จาก ACTS ในการขนส่งสินค้า
ผ่านแดนในแนวเหนือ-ใต้ (North-South Corridor) และ ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor) แล้ว
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนมิถุนายน 2563
ที่ https://bit.ly/3ejDEFD
อ้างอิง
ASEAN Secretariat. ASEAN Customs Transit System (ACTS) Live Operations.
https://acts.asean.org/news/news/asean-customs-transit-system-acts-live-operations .
Accessed 3 November 2020.
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ห่วงโซ่อุปทานโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงหลัง Covid-19
เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 McKinsey Global Institute บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการชื่อดังของสหรัฐอเมริกา
ได้ตีพิมพ์รายงานเรื่อง Risk, Resilience and Rebalancing in Global Value Chains ซึ่งพบว่า ผู้ประกอบการได้เปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานจากเดิมที่เน้นเรื่องต้นทุนและแหล่งวัตถุดิบจากประเทศเดียวเป็นการเน้นการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการสร้างความยืดหยุ่นให้กับห่วงโซ่อุปทานมากยิ่งขึ้น โดยร้อยละ 53 ของผู้ประกอบการที่ทำการศึกษามีแผนการ
หาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง (dual-sourcing) ร้อยละ 47 ต้องการเพิ่มสินค้าคงคลัง ร้อยละ 40 ต้องการย้ายฐานธุรกิจไป
ยังประเทศข้างเคียง (near-shoring) และร้อยละ 38 ต้องการจำกัดห่วงโซ่อุปทานของตนให้อยู่ในเฉพาะภูมิภาค (regionalisation)
ในขณะที่ DHL ในทำนองเดียวกันนี้เรื่อง Post-Coronavirus Supply Chain Recovery
อย่างไรก็ตาม ทั้ง McKinsey และ DHL พบว่า การเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานนี้เกิดขึ้นก่อนการแพร่ระบาด
ของ Covid-19 เพียงแต่ Covid-19 เป็นปัจจัยที่ช่วยเร่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น กล่าวคือ ผู้ประกอบการได้
ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ปี 2554 เป็นอย่างน้อยเมื่อสึนามิได้สร้าง
ความเสียหายอย่างร้ายแรงในญี่ปุ่น และเมื่อประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ทำให้นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง
หยุดชะงัก โดย McKinsey พบว่า ภัยธรรมชาติร้ายแรงเกิดในอัตราที่บ่อยขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉลี่ยทุก 2.8 ปี ซึ่งทำให้
ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ สร้างความเสียหายร้อยละ 42 ของค่าชี้วัดความสามารถใน
การทำกำไร (EBITDA) ในแต่ละปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และเมื่อประสบกับปัญหาในช่วง Covid-19 ในปีนี้ ผู้ประกอบการ
จึงตัดสินใจได้เร็วขึ้นเพื่อหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมแทนการพึ่ งพาจากแหล่งเดียว ในการนี้ ร้อยละ 16 ของผู้ประกอบการ
ชาวสหรัฐอเมริกาที่ต้องการลดการพึ่งพิงแหล่งวัตถุดิบจากจีนกำลังพิจารณาประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียในฐานะแหล่ ง
วัตถุดิบทางเลือก พร้อมกันนี้ การย้ายฐานธุรกิจไปยังประเทศข้างเคียงหรือจำกัดห่วงโซ่อุปทานให้อยู่ในเฉพาะภู มิภาคเป็น
แนวโน้มที่กำลังเป็นที่นิยมเพื่อลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันที่ระยะเวลาขนส่ง 3-5 วัน ไม่เป็นที่ยอมรับอีกต่อไป
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มของ McKinsey ได้ที่ https://mck.co/2TTbAiO และของ DHl ได้ที่
https://bit.ly/3oYR7rd
อ้างอิง
Ian Putzger. Risk to supply chains from climate disruption a bigger issue than Covid-19. The Load Star. Accessed 5 November 2020.
McKinsey Global Institute. Risk, Resilience, and Rebalancing in Global Value Chains. August 2020.
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Operations/Our%20Insights/Risk%20resilience%20and
%20rebalancing%20in%20global%20value%20chains/Risk-resilience-and-rebalancing-in-global-value-chains-full-reportvH.pdf?shouldIndex=false . Accessed 5 November 2020.
DHL. Post-Coronavirus Supply Chain Recovery. https://www.dhl.com/global-en/home/insights-and-innovation/thought-leadership/whitepapers/post-coronavirus-supply-chain-recovery.html . Accessed 5 Novermber 2020.
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ประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
บรรลุความตกลง Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
เมื่อวัน ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ลงนามความตกลง Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
ณ กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย
RCEP เป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีมูลค่าการค้ามากที่สุดของอาเซียน ครอบคลุมประชากรกว่า 2.2 พันล้านคน
และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ราว 26.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของ GDP โลก
นาย Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน เชื่อมั่นว่า RCEP จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภ าค
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยมาตรการเปิดตลาดที่ยกเลิกภาษีศุลกากรและ
ข้อจำกัดเชิงปริมาณ (โควตา) กว่าร้อยละ 65 ของประเภทสินค้า รวมทั้งการประมวลกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการให้มาลงทุนในภูมิภาค
อนึ ่ ง นาย Alxander Capri ศาสตราจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ ส ิ ง คโปร์ (National University of
Singapore) ได้วิเคราะห์ว่า ความคืบหน้าเกี่ยวกับ RCEP ในครั้งนี้เป็นผลมาจากนโยบายด้านภูมิรัฐศาสตร์ของจีนที่
ประสงค์แผ่ขยายอำนาจเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการสร้างเส้นทางสายไหมแห่งใหม่ (Belt and
Road Initiative) ภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดี Donald Trump ไม่มีนโยบายเชิงรุก
ในภูมิภาคนี้และได้ถอนตัวออกจากการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP)1 อย่างไรก็ตาม
นาย Joe Biden ซึ่งเพิ่งได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐอเมริกา แสดงท่าทีต้องการเข้ามามีส่วนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้น
อ้างอิง
ASEAN Secretariat. ASEAN hits historic milestone with signing of RCEP. https://asean.org/asean-hits-historic-milestone-signing-rcep/ .
Accessed 15 November 2020.
Le Soir. La Chine et une quinzaine de pays concluent le plus important accord commercial du monde.
https://www.lesoir.be/337865/article/2020-11-15/la-chine-et-une-quinzaine-de-pays-concluent-le-plus-important-accordcommercial?from_direct=true&fbclid=IwAR1JKWuu2AA-VJWrxqov8Y3l1qAdhoJSAuYs_2PCQttnGRtmtf5TU2u1b5s . Accessed
15 November 2020.

ภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาถอนตัวจาก TPP ในเดือนมกราคม 2560 แล้ว ประเทศอื่น ๆ นำความตกลงมาพัฒนาต่อและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นความตกลง
ที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ในเดือนพฤศจิกายน 2560
1
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สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ลงนามความตกลงเชื่อมโยง Single Window
ศุ ล กากรสหรั ฐ อเมริ ก า (U.S. Customs and Border Protection: CBP) และศุ ล กากรสิ ง คโปร์
(Singapore Customs) ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงสำรวจความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยง Single Window
(Letter of Intent to Explore Single Window Connectivity) เพื่อกระชับความร่วมมือในการอำนวยความสะดวก
ทางการค้า การป้องกันการสูญเสียรายได้ภาครัฐ และการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
หนังสือแสดงเจตจำนงดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากความสำเร็จในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่าง
สองประเทศในปี 2547 และความตกลงเพื่อการยอมรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO ของแต่ละฝ่ายกับ
ความตกลงให้ความช่วยเหลือทางศุลกากรระหว่างกันในปี 2557 โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ มาตรฐาน และ
วัตถุประสงค์ของ SAFE Framework of Standards ขององค์การศุลกากรโลก (WCO)
ความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ในครั้งนี้ยังช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ASEAN
Single Window Steering Committee ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าและการเชื่อมโยง ASEAN Single
Window ด้วย
อนึ่ง ในปี 2562 ทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าระหว่างกันที่ 5.76 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสิงคโปร์
เป็นคู่ค้าลำดับที่ 17 ของสหรัฐอเมริกา และลำดับที่ 2 ในอาเซียน

อ้างอิง
U.S. Customs and Border Protection. CBP and Singapore Customs Sign Historic Letter of Intent to Explore Single
Window Connectivity. https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-and-singaporecustoms-sign-historic-letter-intent-explore-single . Accessed 16 November 2020.
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WCO ประกาศเผยแพร่ Correlation Tables สำหรับ HS 2017/HS 2022
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้ประกาศเผยแพร่ ตารางตรวจเทียบ
(Correlation Tables) ระหว่างระบบฮาร์โมไนซ์ (HS) ฉบับปี ค.ศ. 2017 และ ค.ศ. 2022 ภายหลังจากที่รายงาน
การประชุมคณะกรรมการระบบฮาร์โมไนซ์ครั้งที่ 66 ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้รับความเห็นชอบแล้ว
Correlation Tables ประกอบด้วย 2 ตาราง ได้แก่
1. ตารางที่ 1 ตรวจเทียบระหว่าง HS 2022 กับ HS 2017 โดยนำ HS 2022 พร้อมคำอธิบายประกอบ
โดยสังเขปเกี่ยวกับคุณลักษณะของประเภทสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงพิกัด รวมถึงการอ้างอิงถึงข้อกฎหมายที่ถูก
แก้ไขใน HS
คำอุปสรรค “ex” ที่นำหน้าพิกัดใน HS 2017 หมายถึง มีการเปลี่ยนพิกัดเฉพาะสินค้าบางประเภทใน
พิกัดนั้น ๆ ของ HS 2017 ไปยัง HS 2022
2. ตารางที่ 2 ตรวจเทียบโดยนำ HS 2017 ขึ้นก่อนแล้วจึงตามด้วย HS 2022 โดยเป็นตารางอย่างย่อเพื่อ
อำนวยความสะดวกในการใช้งาน จึงไม่มีคำอธิบายประกอบ
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดตารางตรวจเทียบได้ที่ https://bit.ly/2H972Cg
อ้างอิง
WCO. The WCO has published the HS 2017 / HS 2022 Correlation Tables for the Harmonized System.
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/november/the-wco-has-published-the-hs-20172022.aspx . Accessed 16 November 2020.
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EU ประกาศใช้รหัสศุลกากรใหม่สำหรับสหราชอาณาจักรตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) กำหนดรหัสประเทศใหม่ (country code) สำหรับใช้
ในการกรอกใบขนสินค้าภายหลังจากระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของการถอนสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักรสิ้นสุดลง
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สหราชอาณาจักรประกอบด้วยบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ทั้งนี้ ตามความตกลงระหว่างสหราชอาณาจักร
และสหภาพยุโรป (EU) บริเตนใหญ่ได้ถอนตัวออกจาก EU แต่ไอร์แลนด์เหนือยังคงเป็นส่วนหนึ่งของตลาดภายใน
ของ EU (internal market)
ในการนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดรหัสประเทศสำหรับใช้ในการกรอกใบขนสินค้าตั้งแต่ 1 มกราคม 2564
เป็นต้นไป ดังนี้
1. รหัสประเทศสำหรับบริเตนใหญ่ (อังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์) คือ GB
2. รหัสประเทศสำหรับไอร์แลนด์เหนือ คือ XI
อ้างอิง
Finland Customs. Brexit and country codes from 1 January 2021. https://tulli.fi/en/-/brexit-and-country-codesfrom-1-january-2021- . Accessed 23 November 2020.

สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH

22

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: thaicustoms@thaicustoms.be
http://brussels.customs.go.th

Credit: Environment Journal

