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➢ บทบาทของตัวแทนออกของที่เปลีย่นไป 
ในโลกปัจจุบัน 

➢ หลักเกณฑ์เกี่ยวกบัตัวแทนออกของใน
อนุสัญญาเกียวโต (ฉบบัแกไ้ข) และ 
ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวก
ทางการค้า 

➢ ข้อเสนอแนะของ WCO เกี่ยวกบัการออก
ใบอนุญาตและการกำกบัดแูลตวัแทนออกของ 
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  
ในจดหมายข่าวศุลกากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร 

ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอกล่าวถึงหลักการสำคัญของแนวปฏิบัติว่าด้วยตัวแทนออกของ (Customs 
Brokers Guidelines) ขององค์การศุลกากรโลก (WCO) อันเป็นผลสืบเนื ่องจากผลการสำรวจ 
ของ WCO เกี่ยวกับตัวแทนออกของในประเทศสมาชิกเพื่อทราบถึงกฎหมายและแนวปฏิบัติของ
ตัวแทนออกของในประเทศสมาชิกตามที่สำนักงานฯ ได้นำเสนอไปแล้วในจดหมายข่าวศุลกากร 
(CPMU news) ฉบับเดือนมกราคม 2560 (https://bit.ly/3k3Iz0i) 

จากผลการสำรวจดังกล่าว WCO พบว่า ในประเทศที่ตอบแบบสำรวจจำนวน 99 ประเทศ 
มีจำนวนหนึ่งที่มีกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) (RKC) และความตกลง
ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO TFA) ด้วยเหตุนี้ WCO จึง
ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติว่าด้วยตัวแทนออกของ (Customs Brokers Guidelines) ในเดือนมิถุนายน 2561 
เพื ่อเป็นเครื ่องมือให้ประเทศสมาชิกนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล  

อนึ่ง เนื่องจาก RKC และ TFA ไม่ได้ครอบคลุมตัวแทนออกของในทุกประเด็นหรือบัญญัติ
ไว้แต่เพียงหลักการทั่วไปเท่านั้น ประกอบกับบทบาทของตัวแทนออกของในปัจจุบันได้เปลี่ยนไป
จากเดิม WCO จึงเสนอแนะแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประเทศสมาชิกใน 
การบริหารจัดการตัวแทนออกของโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการฝึกอบรม การกำกับดูแล และ
การสร้างความร่วมมือกับตัวแทนออกของ 

ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ท่านผู้อ่านจะได้ทราบถึงบทบาทของตัวแทนออกของในบริบท
การค้าและการปฏิรูปศุลกากรในปัจจุบัน มาตรฐานสากลเกี ่ยวกับตัวแทนออกของใน RKC  
และ TFA รวมถึงสาระสำคัญของแนวปฏิบัติว่าด้วยตัวแทนออกของของ WCO เพื่อให้มั ่นใจว่า 
ตัวแทนออกของจะรักษาผลประโยชน์ของทั้งศุลกากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ 
ในบริบทการค้าปัจจุบันที่ภาคเอกชนต้องการการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มากที ่สุด  
ในขณะที่ภาครัฐไม่อาจละเลยการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม การปกป้อง
สังคมจากสินค้าอันตราย และการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ                                  
          

     นิติ วิทยาเต็ม 
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บทบาทของ 

ตัวแทนออกของ 

ในโลกปัจจบุนั 

ตัวแทนออกของ (Customs broker) เป็นตัวกลางระหว่าง
ผู้ประกอบการและศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
โดยใช ้ความร ู ้และความชำนาญเก ี ่ยวก ับกฎหมาย
ศุลกากรและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
ห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศในบริบทของโลกปัจจุบัน
ที่ผู้ประกอบการต้องการได้รับการอำนวยความสะดวก 
ในการนี้ ตัวแทนออกของสนับสนุนผู้ประกอบการด้วย
การดำเนินการด้านเอกสารและปฏิบัติพิธีการศุลกากร
เพื ่อนำสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร และใน
ขณะเดียวกัน ตัวแทนออกของมีบทบาทในการรักษา
ผลประโยชน์ของภาครัฐด้วยการช่วยให้ผู้ประกอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องทั้งในด้านภาษีศุลกากร
และกฎหมายอื่น ๆ นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ตัวแทนออกของ
ได้เข้ามามีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจาก
การดำเนินพิธีการศุลกากรอันเป็นหน้าที่ดั้งเดิมด้วย 

ในบร ิบทการปฏิร ูปศ ุลกากรให้ม ีความทันสม ัยและ 
การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ต ัวแทนออกของได ้ปร ับต ัวโดยเสนอบร ิการต ่าง ๆ 
นอกเหนือจากการยื่นเอกสารเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร

 
1 ขอบเขตของการปฏิบัตหิน้าที่ของตัวแทนออกของขึ้นอยู่กบักฎหมาย
ของแต่ละประเทศหรือตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต 

เพ ียงอย ่างเด ียว เช ่น การให้คำปร ึกษาด ้านการค้า  
การประสานงานกับผู้เก่ียวข้องอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทานแทน
ผู้ประกอบการ (ผู้ให้บริการท่าเรือ/สถานีสินค้า ตัวแทน 

ผู้รับขนส่งสินค้า ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ให้บริการคลังสินค้า ฯลฯ) 
เป็นต้น นอกจากนี้ ในบางกรณี ตัวแทนออกของยังเสนอ
ให้บริการขอคืนอากร การบริหารจัดการสินค้า การจัดเก็บ
ในคลังสินค้า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การบรรจุ
ภัณฑ์ การทำประกันภัย การจัดทำบัญชี รวมถึงการให้
คำแนะนำในการระงับข้อพิพาทด้วย1 

หากปราศจากตัวแทนออกของ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดกลาง (SME) จำนวนมากอาจไม่สามารถเข้าร่วม
การค้าในตลาดโลกได้เพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่โลจิสติกส์ได้2 เช่น ค่าซอฟต์แวร์เพื ่อยื ่นใบขนสินค้า 

2 การศึกษาของ WTO ในป ี2559 พบวา่ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติพิธกีาร
ศุลกากรเป็นอุปสรรคลำดับที่ 3 สำหรับผู้ประกอบการในสหภาพยโุรป 
(EU) ที่ทำการค้ากับสหรัฐอเมริกา (อา้งอิงใน Hege Medin. Customs 

Credit: Logistics Plus 
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ทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างบุคลากรหรือค่าฝึกอบรม  การใช้
ซอฟต์แวร ์ให ้แก ่บ ุคลากร  ต้นท ุนท ี ่ ใช ้ในการเร ียนรู้
กฎระเบียบต่าง ๆ การติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอ
ใบอนุญาตหรือหนังสือร ับรอง รวมถึงการบริหารจัดการ 
การขนส่ง ในการนี้ มีการเผยแพร่ผลการศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์
ในปี 2563 ว่า การใช้บริการตัวแทนออกของช่วยลดต้นทุน
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ประกอบการ 
SME แม้ต้องเสียค่าบริการในการใช้ตัวแทนออกของก็ตาม3 
นอกจากนี้ เนื่องจากตัวแทนออกของให้บริการขนสง่สินค้า

 
brokers as intermediaries in international trade. Review of 
World Economics: 2020. https://doi.org/10.1007/s10290-020-
00396-w) 
3 อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาฉบับเดยีวกนัพบว่า ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่
มีมูลค่าการค้าที่สูงในระดับหนึ่งจะเลือกปฏิบัติพธิีการศุลกากรด้วยตนเอง 

ของผู้ประกอบการหลายรายที่รวมเข้าไว้ด้วยกันในคราวเดียว 
ต้นทุนในการขนส่งจึงลดลงด้วย 

นอกจากช่วยลดต้นทุนของผู ้ประกอบการแล้ว การใช้
บริการตัวแทนออกของยังช่วยให้ภาครัฐจัดสรรงบประมาณ
ที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย
จากงบประมาณแผ่นดินโดยให้ภาคเอกชนเป็นผู ้ออก
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการตัวแทนออกของในยุคที่ศุลกากร
ต้องเผชิญกับปริมาณสินค้าที่ล้นทะลักเข้ามาจำนวนมากใน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Hege Medin. Customs brokers as 
intermediaries in international trade. Review of World 
Economics: 2020. https://doi.org/10.1007/s10290-020-00396-
w .  

Credit: blog da Intradebook 
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ระยะเวลาอันสั้นและไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอในการตรวจปล่อย
สินค้าด้วยความรวดเร็วให้ทันกับแรงกดดันที่ได้รับ 

การที่ผู้ประกอบการเลือกใช้ตัวแทนออกของยังมีส่วนช่วย
เพิ่มอัตราการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีที่ผู้ประกอบการที่มีทรัพยากรจำกัดไม่สามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี ่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนหากเลือกปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยตนเอง 
นอกจากนี ้ ตัวแทนออกของยังสามารถช่วยตรวจสอบ
ประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายและสภาพคล่องทางการเงิน
ของผู ้ประกอบการ รวมทั ้งถ ่ายทอดความรู ้ เก ี ่ยวกับ
กฎหมายต่าง ๆ จากศุลกากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
ยังผู้ประกอบการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย 

ประการสุดท้ายนี้ ตัวแทนออกของเป็นตัวกลางสำคัญใน
การสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างศุลกากร หน่วยงานรัฐ 

และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ  เนื่องจากการปฏิบัติงานของตัวแทนออกของ
เกี ่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและผู ้เกี ่ยวข้องหลายฝ่าย 
ดังนั้น ตัวแทนออกของจึงอยู่ในฐานะสำคัญในการอำนวย
ความสะดวกการพูดคุยเพื ่อสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ  

ด้วยความสำคัญของตัวแทนออกของต่อทั้งผู้ประกอบการ
และภาคเอกชน ประชาคมโลกจึงตกลงสร้างกฎเกณฑ์ร่วมใน
เบื้องต้นสำหรับตัวแทนออกของดังปรากฏในอนุสัญญาเกียวโต 
(ฉบ ับแก ้ไข) (Revised Kyoto Convention: RKC) และ
ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าของ
องค์การการค้าโลก (WTO TFA) โดยองค์การศุลกากรโลก 
(WCO) ได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อขยายความและเสนอแนะ
แนวทางในการกำกับดูแลและการสร้างความร่วมมือกับ
ตัวแทนออกของเพื่อให้มั่นใจว่า การให้บริการของตัวแทนออกของ
รักษาผลประโยชน์ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

อ้างอิง 
WCO. Customs Brokers Guidelines. WCO: June 2018. 
Hege Medin. Customs brokers as intermediaries in international trade. Review of World Economics: 2020. 

https://doi.org/10.1007/s10290-020-00396-w .  
International Federation of Customs Brokers Associations. Some thoughts about Customs brokers: the WCO survey and beyond. WCO 

news October 2016. 
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หลกัการส าคญัเกี่ยวกบัตวัแทนออกของใน 

อนสุญัญาเกียวโต (ฉบบัแกไ้ข) และ 

ความตกลงว่าดว้ยการอ านวยความสะดวกทางการคา้

ขององคก์ารการคา้โลก 

อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) (Revised Kyoto Convention: 
RKC) และความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า
ขององค์การการค้าโลก (WTO TFA) บัญญัติหลักการสากล 
ว่าด้วยตัวแทนออกของทั้งในประเด็นด้านสิทธิของผู้ใช้บริการ
ตัวแทนออกของ เงื่อนไขในการปฏิบัตหิน้าที่ สิทธิและความรับผดิ
ของตัวแทนออกของโดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

1. สิทธิในการเลือกใชบ้ริการตวัแทนออกของ  
ใน RKC ภาคผนวกทั ่วไป บทที ่ 8 ว่าด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างศุลกากรและบุคคลที่สาม Standard 8.1 บุคคล
ทั ่วไปหรือผู ้ประกอบการสามารถเลือกปฏิบัติพิธ ีการ
ศุลกากรด้วยตนเองหรือให้บุคคลที่สามกระทำการแทนได้ 
กล่าวคือ กฎหมายภายในประเทศภาคีต้องไม่บังคับให้ใช้
บริการของตัวแทนออกของหรือบุคคลที่สามในการปฏิบัติ
พิธีการศุลกากร โดยบุคคลใด ๆ มีสิทธิในการพิจารณา
เลือกใช้ตัวแทนออกของหรือไม่ก็ได้4  
 ทั้งนี้ สิทธิในการเลือกใช้บริการตัวแทนออกของยัง
ได้รับการรับรองใน TFA Article 10.6.1 แต่ในขณะเดียวกัน 
TFA มาตราดังกล่าวยังรับรองกรณีที่บางประเทศมีนโยบาย

 
4 WCO พบว่า ในยุคที่การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตอยา่งต่อเนื่องและ
ศุลกากรได้ปรับปรุงการให้บริการที่ให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการและมี
ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บรรษัทข้ามชาติ ได้เลือกปฏิบัติพธิีการศุลกากรด้วยตนเอง 

คงไว้ซึ ่งบทบาทพิเศษบางประการของตัวแทนออกของ 
ด้วยเหตุผลที่สำคัญบางประการ5 ในการนี้ ประเทศภาคี
ต้องแจ้งมาตรการเกี ่ยวกับการใช้ตัวแทนออกของต่อ
คณะกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า 
(Trade Facilitation Committee) ขององค์การการค้าโลก (WTO) 
พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ (TFA Article 10.6.2) 

 
 

5 ผลการสำรวจของ WCO ในปี 2559 พบว่า บางประเทศกำหนดให้
ตัวแทนออกของเป็นตัวเลือก ในขณะทีบ่างประเทศกำหนดให้ใช้ตัวแทน
ออกของในบางกรณีเพื่อใหก้ารปฏิบัติพธิีการศุลกากรเป็นไปอยา่งถูกต้อง
ครบถ้วน   

Credit: SmallBusiness.co.uk 
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ในกรณีที่เลือกปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยตนเองนั้น 
RKC Standard 8.3 ห้ามศ ุลกากรกำหนดเง ื ่อนไขใน 
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่เคร่งครัดไปกว่ากรณีเลือกใช้
บริการของบุคคลที่สาม กล่าวคือ ศุลกากรต้องไม่เลือก
ปฏิบัติระหว่างผู ้ประกอบการที ่ใช้ตัวแทนออกของกับ
ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยตนเอง  

2. เงื่อนไขในการปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดของตัวแทนออกของ 
RKC Standard 8.2 กำหนดให้ประเทศภาคีออกกฎหมาย
ภายในเพื่อกำหนดเงื ่อนไขสำหรับตัวแทนในการปฏิบัติ
หน้าที่กับศุลกากร รวมถึงความรับผิดของบุคคลที่สามต่อ
ศุลกากรในส่วนที่เก่ียวข้องกับภาษีศุลกากร ภาษีอื่น ๆ และ
การกระทำความผิดใด ๆ กล่าวคือ มาตรฐานดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ศุลกากรมั่นใจว่า บุคคลที่สามที่กระทำการ
แทนตัวการได้ปฏิบ ัต ิตามกฎหมายทั ้งด ้านภาษีและ 
การตรวจสอบควบคุมอื่น ๆ อย่างครบถ้วนเช่นเดียวกับ
กรณีที่ตัวการกระทำการด้วยตัวเอง 

นอกจากนี้ ศุลกากรต้องกำหนดเงื่อนไขที่ไม่สามารถ
ให้บุคคลที่สามปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้ (RKC Standard 8.6) 
และแจ้งคำสั่งนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บุคคลที่สามนั้น 
(RKC Standard 8.7) ในการนี ้  แนวปฏิบ ัต ิของ WCO 

สำหรับ RKC ได้ยกตัวอย่างกรณีที่ศุลกากรอาจปฏิเสธไม่รับ
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรจากตัวแทน เช่น ตัวแทนเคย
ต้องโทษอาญาร้ายแรงภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่
ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนเป็นระยะเวลาต่อเนื่องต่อทั้งตัวการ
หรือศุลกากร หรือกระทำการด้วยความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ใช่ความผิดรา้ยแรง 
ศุลกากรควรออกหนังสือแจ้งเตือนก่อนตัดสินใจระงับหรือ
เพิกถอนใบอนุญาต 

3. สิทธิของตัวแทนออกของ 
ในกรณีที่ใช้บริการตัวแทนออกของ ตัวแทนออกของนั้นมี  
สิทธิเท่าเทียมกับตัวการ (RKC Standard 8.4) กล่าวคือ 
ตัวการมีสิทธิที่เก่ียวข้องกับศุลกากรเช่นใด ตัวแทนออกของ
ก็มีส ิทธิเช ่นนั ้น เช่น หากตัวการมีส ิทธ ิใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเข้าถึงระบบตรวจปล่อยสินค้าโดยอัตโนมัติ
รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับกฎหมายศุลกากร ตัวแทนออก
ของต้องมีสิทธิดังกล่าวเช่นกัน และในทำนองเดียวกัน 
ตัวแทนไม่มีสิทธิดีไปกว่าตัวการ เช่น หากบุคคลใดไม่มีสิทธิ

Credit: Isha Yoga Centre 

Credit: Clearit.ca 
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ในตัวสินค้า บุคคลนั้นไม่สามารถเป็นผู้สำแดงสินค้าได้ 6 
(Standard 3.7) และด้วยเหตุนี ้ หากบุคคลนั ้นแต่งตั้ง
ตัวแทน ตัวแทนนั้นย่อมไม่มีสิทธิในตัวสินค้าและไม่สามารถ
สำแดงสินค้าได้เช่นกัน  

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติของ WCO สำหรับ RKC ได้อธิบาย
เพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า ผู้มีสิทธิ
ในตัวสินค้าตาม Standard 3.7 ไม่ควรจำกัดเฉพาะเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าเท่านั้น แต่ควรตีความอย่างกว้างให้
ครอบคลุมบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนเจ้าของกรรมสิทธิ์
ตามกฎหมายภายในของประเทศภาคีนั้น เช่น ผู้ให้บริการขนสง่ 

ผ ู ้ร ับของ ผ ู ้ปฏิบ ัต ิพ ิธ ีการผ่านแดน ตัวแทนออกของ  
ผู้ให้บริการขนส่งของเร่งด่วนแบบ door-to-door เป็นต้น  

แม้ RKC และ TFA จะได้กำหนดหลักการสำคัญว่าด้วย
ตัวแทนออกของไว้แล้ว แต่ไม่ได้ครอบคลุมในทุกประเด็น
หรือไม่มีรายละเอียดที่เพียงพอซึ่งต้องกำหนดเพิ่มเติมใน
กฎหมายภายในของประเทศภาคีต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเด็นเรื่องการออกใบอนุญาต การกำกับดูแล และ
บทลงโทษตัวแทนออกของ ในการนี ้ WCO ได้จัดทำ 
แนวปฏิบัติไว้โดยเฉพาะสำหรับตัวแทนออกของซึ่งจะ
กล่าวโดยสังเขปในบทความต่อไป 

 

อ้างอิง 
International Convention on the simplification and harmonization of Customs procedures (as amended). (Revised Kyoto 

Convention: RKC) 
WTO Trade Facilitation Agreement (WTO TFA). 
WCO. Kyoto Convention – General Annex – Chapter 8 Guidelines on Relationship Between the Customs and Third Parties. 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/wto-atf/dev/rkc-guielines-ch8.pdf?la=en . 
WCO. Kyoto Convention – General Annex – Chapter 3 Guidelines on Clearance and other Customs formalities. 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/wto-atf/dev/rkc-guidelines-ch3.pdf . 
 

 

 

 

 
6 RKC Standard 3.6 กำหนดให้ประเทศภาคีออกกฎหมายภายในเพื่อ
กำหนดเง่ือนไขสำหรับบุคคลใด ๆ ที่มีสทิธิเป็นผู้สำแดงสินค้า 
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ตวัแทนออกของรบัอนญุาต

ควรมีความร ูด้า้นใดบา้ง 

ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า
ขององค ์การการค ้าโลก (WTO TFA) Article 10.6 
กำหนดให้ประเทศสมาชิกกำหนดกฎเกณฑ์ที่โปร่งใสและ
เป็นภววิสัย (objective) ในการออกใบอนุญาตสำหรับ
ตัวแทนออกของ กล่าวคือ TFA ไม่ได้กำหนดวิธีการที่ตายตัว
ในการออกใบอนุญาต ในการนี้ องค์การศุลกากรโลก (WCO) 
เสนอแนะให้ใช้วิธีการทดสอบด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า
ในฐานะเงื่อนไขอย่างหนึ่งในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตัวแทนออกของ 

ความรู ้ของตัวแทนออกของมีความสำคัญยิ ่งในการเพิ่ม
อัตราการปฏิบัติตามกฎหมายทั ้งในการส่งออก/นำเข้า  
การจัดเก็บภาษีและข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย 
รวมท ั ้ ง เป ็นป ัจจ ัยในการสร ้างความเช ื ่อม ั ่นให ้แก่
ผู ้ประกอบการว่า การให้บริการของตัวแทนออกของจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งในการประกอบธุรกิจ
และการปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพราะมิฉะนั้นอาจนำมาซึ่งความรับผิดของผู้ประกอบการได้ 
นอกจากนี้ ตัวแทนออกของที่มีความรู้อย่างเพียงพอยังมี
บทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
สินค้าผ่านพรมแดนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของ
ห่วงโซ่อุปทานด้วย 

ในการนี้ WCO เสนอแนะให้ตัวแทนออกของมีความรู้อยา่ง
น้อยในเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้  

1. กฎหมาย กฎระเบี ยบ 
และมาตรการสำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งออก/นำเข้า 

2. การจัดจำแนกพิกัดอัตราศุลกากรตามระบบ HS  
(Harmonized System) 

3. การปรับใช ้อ ัตราภาษีศ ุลกากรและความตกลง
ทางการค้าระหว่างประเทศ 

4. การประเมินราคาศุลกากร (valuation) 
5. มาตรฐานของสินค้า 
6. ถิ่นกำเนิดสินค้า (origin) และการทำเครื่องหมายบนสินคา้ 
7. การแก้ไขข้อผิดพลาดในเอกสารและการขอคืน/ปรับอากร 

(refunds/adjustments) 
8. สินค้าต้องห้าม (prohibited goods) และสินค้าต้องกำกัด 

(goods requiring permit/certificate) 
9. การจัดเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 

(anti-dumping and countervailing duty) 
10. การรายงาน การนำสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร 

และการนำสินค้าเข้ามา  
11. การชำระภาษีศุลกากรและภาษีอ่ืน ๆ 
12. พิธีการส่งออก (รวมถึงการขอคืนอากร (drawback)) 
13. ขั้นตอนและพิธีการตรวจปล่อยสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า

มูลค่าที่ได้รับยกเว้นภาษี (de minimis) 
14. ข้อกำหนดในการส่งข้อมูลและยื่นเอกสาร 
15. ข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ 

Credit: Visit the GraduatePro 
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16. พิธ ีการที ่พรมแดนของประเทศเพื ่อนบ้านและ
ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ 

17. หลักจริยธรรมในแวดวงธุรกิจ (ethical business practices) 

ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการตัวแทนออกของเป็นนิติบุคคล ต้องมี
ความรู้เพิ่มเติม ดังนี้ 

1. กฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาตและขั้นตอนการขอใบอนุญาต 
2. สัญญาตัวแทน/สัญญาอ่ืน ๆ  
3. การบริหารจัดการทางการเงิน  
4. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ตัวแทนออกของจำนวนหนึ่งได้ให้บริการ
เพิ ่มเติมนอกเหนือจากการปฏิบัติพิธีการศุลกากร เช่น  
การให้คำแนะนำ การประสานงานแทนผู้ประกอบการ กับ
ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในห่วงโซ่โลจิสติกส์ (ผู้ให้บริการท่าเรือ/
สถานีขนส่งสินค้า ผู้ปฏิบัติพิธีการผ่านแดน ผู้ให้บริการขนส่ง 
ผู ้ให้บริการคลังสินค้า) หรือในบางกรณีตัวแทนออกของ 
ได้เสนอให้บริการขอคืนอากร การบริหารจัดการสินค้า  
การจัดเก็บสินค้า การบรรจุหีบห่อ การขนส่งต่อเนื ่องหลาย
รูปแบบ การทำประกันภัย หรือแม้กระทั่งการให้คำแนะนำ
ด้านการระงับข้อพิพาท เป็นต้น ด้วยเหตุนี ้ การทดสอบ
ความร ู ้ ของต ั วแทนออกของจ ึ งอาจต ้องคำน ึ งถึ ง 
การให้บริการเพิ ่มเติมต่าง ๆ เหล่านี ้และพิจารณาถึง

ขอบเขตการให้บริการที่กฎหมายภายในประเทศสมาชิก
อนุญาตให้ตัวแทนออกของสามารถกระทำได้ด้วย 

การทดสอบความรู้ทั้งข้อเขียนและปากเปล่าเพื่อคัดเลือก 
ผู้ที ่ประสงค์ประกอบวิชาชีพตัวแทนออกของนี้ ศุลกากร
ควรเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบทั้งเนื้อหาของข้อสอบ
และการจัดสอบเนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักที่พรมแดนที่
ทำหน้าที่ด้านการตรวจปล่อยสินค้า ยานพาหนะ และสินค้าที่
ติดตัวมากับบุคคล7 ทั้งนี้ ศุลกากรอาจพิจารณาประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐอื ่นและสมาคมตัวแทนออกของ 
เพื่อให้ระบบการทดสอบครอบคลุมทุกประเด็นทั้งด้านกฎหมาย 
ที่เกี ่ยวข้องกับการสำแดงสินค้า การตรวจปล่อยสินค้า 
ข้อกำหนดอื ่น ๆ ทางศุลกากร รวมทั ้งข้อกำหนดของ
หน่วยงานรัฐที ่เกี ่ยวข้อง นอกจากนี ้ การมีส่วนร่วมของ
สมาคมตัวแทนออกของยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธร์ะหว่าง
ศุลกากรกับหน่วยงานรัฐอ่ืนและภาคเอกชนด้วย 

อนึ่ง การผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนี้ไม่ใช่
หลักประกันว่า ตัวแทนออกของจะสามารถปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีความรู้ความเชี่ยวชาญในระยะยาว จึงจำเป็นต้อง
มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องพร้อมมีระบบกำกับดูแลจาก
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้มั่นใจว่า ตัวแทนออก
ของรักษาผลประโยชน์ของทั ้งศุลกากร หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ และผู้ประกอบการที่เลือกใช้บริการด้วย 

อ้างอิง 
WTO Trade Facilitation Agreement. 
WCO. Customs Brokers Guidelines. WCO: June 2018. 

 
7 ในบางประเทศ การจัดสอบเป็นหน้าทีข่องหน่วยงานรัฐอื่น สมาคม
ตัวแทนออกของ หรอืคณะทำงานที่ประกอบด้วยตัวแทนจากศุลกากร 
หน่วยงานรัฐอื่น และสมาคมตัวแทนออกของ 
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การฝึกอบรมและการก ากบัดแูล 

ตวัแทนออกของรบัอนญุาต

กฎหมายหรือกฎระเบียบที ่เกี ่ยวข้องกับศุลกากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องใน
บริบทการค้าและความมั่นคงที่มีความเป็นพลวัต นอกจากนี้ 
แม้ตัวแทนออกของจะผ่านการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาต
แล้วก็ตาม แต่คุณภาพของการให้บริการหรือความประพฤติ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปที่อาจก่อให้เกิดผลเสียอย่าง
ร้ายแรงต่อทั้งผู้ใช้บริการและศุลกากร จึงจำเป็นต้องมี
การฝึกอบรมตัวแทนออกของรับอนุญาตอย่างต่อเนื ่อง
พร้อมมีระบบกำกับดูแลการให้บริการและความประพฤติ
ของต ัวแทนออกของผ ่านกลไกทางกฎหมายและ 
หลักจรรยาบรรณจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้
มั่นใจว่า ตัวแทนออกของจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของ
ทั้งผู้ประกอบการและศุลกากร 

ในบางประเทศ เมื ่อตัวแทนออกของได้ร ับใบอนุญาตแล้ว 
ศุลกากรไม่ได้กำหนดข้อบังคับใด ๆ  อีกนอกเหนือจากการชำระ
ค่าธรรมเนียมเพื่อต่ออายุใบอนุญาต การคงไว้ซึ่งสภาพคล่อง
ทางการเงิน การแจ้งให้ศุลกากรทราบหากข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ
มีการเปลี่ยนแปลง และการชำระภาษีแทนผู้ใช้บริการให้ตรงต่อเวลา 
โดยมีการใช้มาตรการยกเลิกหรือระงับใบอนุญาตเฉพาะในกรณี
ร้ายแรงที ่ตัวแทนออกของถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญา
เท่านั้น ในขณะที่บางประเทศมีข้อกำหนดให้ตัวแทนออกของต้อง

 
8 ที่ผ่านมา สมาพันธ์สมาคมตัวแทนออกของระหว่างประเทศ (IFCBA) ได้
จัดการฝึกอบรมในเอเชียและละตินอเมริการ่วมกับศุลกากรแคนาดา 
ธนาคารโลก และ WCO 

เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั ่นใจว่า 
ตัวแทนออกของยังคงมีความรู ้ความเชี ่ยวชาญที่เพียงพอใน 
การประกอบวิชาชีพเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของทั้งผู้รับบริการ
และศุลกากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ต้องอาศัยความรู้
เฉพาะทาง เช่น การประเมินราคาศุลกากร ถิ่นกำเนิดสินค้า และ
ความตกลงทางการค้า เป็นต้น  

สำหรับการจัดฝึกอบรมต่อเนื่องดังกล่าวนั้น ศุลกากรอาจ
ดำเน ินการด ้วยตัวเองหรือประสานความร ่วมม ือกับ
ภาคเอกชนหรือภาควิชาการเพื่อให้ความรู้และทักษะตรง
ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยอาจกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น 

1. การเปิดหลักสูตรอบรมหรือการสัมมนาร่วมกับ
สมาคมตัวแทนออกของ8 

2. การจัดฝึกอบรมบุคลากรภายในองค์กร (in-house training) 
3. การเปิดหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาในสถานศึกษา

ที่ได้รับการรับรอง 

Credit: Safety4Sea 
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นอกจากนี้ ศุลกากรควรกำหนดบทลงโทษสำหรับตัวแทนออกของ
ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กระทำความผิด หรือมีความประพฤติ
ที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ตัวแทนออกของ
ให้ผู ้อ ื ่นใช้ใบอนุญาตหรือลายมือชื ่อของตน ในการนี้  
กฎหมายควรกำหนดให้ชัดเจนว่า เฉพาะผู้ที่มีสิทธิในตัวสินค้า 
(เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้รับของ ฯลฯ) สามารถมอบอำนาจให้
ตัวแทนออกของกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร
เท่านั้น พร้อมกันนี้ สมาคมตัวแทนออกของควรกำหนด 
ข้อห้ามดังกล่าวในหลักจรรยาบรรณเพื่อให้สามารถลงโทษ
ตัวแทนออกของที่กระทำความผิดดังกล่าวได้  

ในการกำกับดูแลการให้บริการและความประพฤติของ
ตัวแทนออกของนั ้น WCO เสนอแนะให้ใช้ระบบ Merit 
System และ Demerit System ควบคู่กัน ดังนี้ 

1. ระบบเพิ ่มคะแนน (Merit System) 
เป็นระบบที่ให้คะแนนแก่ตัวแทนออกของที่
มีผลการปฏิบัติงานที่ดี ศุลกากรอาจใช้เกณฑ์
ประเมินจากประวัติการปฏิบัติตามกฎหมาย
และการให้บริการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม
กฎหมาย นอกจากน ี ้  อาจม ีการประเม ินโดย
เปรียบเทียบอัตราการปฏิบัติตามกฎหมายของ
ผ ู ้ประกอบการที ่ เล ือกใช ้ต ัวแทนออกของและ
ผ ู ้ประกอบการที ่ปฏ ิบ ัต ิพ ิธ ีการด ้วยตนเอง และ
ระยะเวลาในการตรวจปล่อยสินค้าที ่ใช้และที ่ไม่ใช้
ตัวแทนออกของด้วย โดยคะแนนที่ตัวแทนออกของได้นี้
อาจนำมาใช้ในการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมใน
โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO 

2. ระบบตัดคะแนน (Demerit System) เป็นระบบ
ที่ให้คะแนนติดลบแก่ตัวแทนออกของที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

โดยพิจารณาจากความร้ายแรงของการกระทำความผิด
พร้อมใช้มาตรการลงโทษที่สมควร เช่น การตักเตือน การระงับ
หรือยกเลิกใบอนุญาต ระบบดังกล่าวมีความสำคัญใน 
การกำกับดูแลตัวแทนออกของเพราะทำให้ตัวแทนออกของ
ตระหนักถึงประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายของตนและ 
หาหนทางเพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนที่คะแนนจะสะสมจนถึง
ระดับที่ศุลกากรจะส่งหนังสือแจ้งเตือนหรือใช้มาตรการ
ลงโทษที่ร้ายแรง 

 

 

 

 

Credit: Medium 
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พร้อมกันนี้ ศุลกากรควรประสานความร่วมมือกับสมาคม
ตัวแทนออกของที ่ได้ร ับการรับรองเพื ่อสอดส่องด ูแล
ตัวแทนออกของทั ้งการปฏิบัติตามกฎหมายและหลัก
จรรยาบรรณ เช่น ความเป็นมืออาชีพ ความเป็นอิสระ 
ความชำนาญ การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ การโฆษณา 
เป็นต้น 

 

จากที ่กล่าวมาข้างต้น การส่งเสริมการปฏิบ ัต ิตาม
กฎหมายและกำกับดูแลตัวแทนออกของนั้น ต้องอาศัยทั้ง
การฝึกอบรม การลงโทษ และการสร้างแรงจูงใจ ทั้งนี้ 
ศุลกากรอาจไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง แต่ต้อง
อาศัยความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สมาคมตัวแทนออกของ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นต้อง
สร้างความเชื่อมั่นระหว่างศุลกากรและตัวแทนออกของ
เพื ่อให้เกิดประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกทาง
การค้าและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสูงสุด 

 

อ้างอิง 
WCO. Customs Brokers Guidelines. WCO: June 2018. 
International Federation of Customs Brokers Associations. Some thoughts about Customs brokers: the WCO survey 

and beyond. WCO news October 2016. 
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การสรา้งความเช่ือมัน่ระหว่างศลุกากรและตวัแทนออกของ 

เพ่ือประโยชนใ์นการอ านวยความสะดวกทางการคา้และการปฏิบติัตามกฎหมาย 

ตัวแทนออกของมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ศุลกากร
บรรลุเป้าหมายในการอำนวยความสะดวกทางการค้า
และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานด้วย
การสนับสนุนผู้ประกอบการในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
และกฎหมายอื่น ๆ อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยื่น
ใบขนสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลซึ ่งเป ็นปัจจัยสำคัญสำหรับ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
เพราะตัวแทนออกของสามารถเก็บรวบรวม
และบริหารจัดการข้อมูลทางการค้าและ
อยู่ในฐานะที่สามารถส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอได้ ด้วยเหตุนี้ 
การสร้างความร่วมมือระหว่างศุลกากรและตัวแทนออกของ
ตามอนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกทั่วไป ตอนที่ 8 
Standard 8.3 จึงมีความสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นระหว่าง
ทั ้งสองฝ่ายอันจะเป็นประโยชน์ต ่อการอำนวยความสะดวก 
ทางการค้า การปฏิบัติตามกฎหมาย และการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน ในการนี้ องค์การศุลกากรโลก (WCO) 
ได้เสนอแนะวิธีสร้างความร่วมมือต่าง ๆ  ดังนี ้

1. บันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding: MOU) 
การมีส่วนร่วมของตัวแทนออกของในคณะกรรมการด้านการค้า/
ศุลกากรในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศเป็นวิธีหนึ่งใน
การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศุลกากรและตัวแทนออกของ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุญาตให้ตัวแทนออกของมีผู้แทน
ในคณะกรรมการว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า 

(National Committee on Trade Facilitation: NCTF) 
ตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า
ขององค์การการค้าโลก (WTO TFA) ทั้งนี้ ศุลกากรและ
ตัวแทนออกของอาจพิจารณาทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ และความคาดหวังในการสร้าง
ความร่วมมือดังกล่าวโดยมีสมาคมตัวแทนออกของเป็น
ผู้แทนของตัวแทนออกของ 

2. ความตกลงสร้างความโปร่งใส 
(transparency agreement) 
ความตกลงสร้างความโปร่งใสระหว่าง

ศุลกากรและตัวแทนออกของ (สมาคม
ตัวแทนออกของ) เป็นอีกทางเลือกหนึ ่งใน

การป้องกันและปราบปรามความประพฤติมิชอบของทั้งสองฝ่าย 

3. การตรวจสอบระหว่างตัวแทนออกของและผู้ประกอบการ 
(broker-trader vetting) 
ตัวแทนออกของและผู้ประกอบการอาจแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันเพื่อตรวจสอบประวัติของผู ้ที ่อยู ่เบื ้องหลัง
ธุรกรรมอันจะช่วยยกระดับการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งเป็น
ประโยชน์ต ่อทั ้งสองฝ่าย ในการนี ้  อาจมีการกำหนด
ประเภทข้อมูลที ่ต ัวแทนออกของสามารถร้องขอจาก
ผู้ประกอบการที่มีอำนาจในการให้ข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น 
ข้อมูลสำหรับใช้ในการระบุอัตลักษณ์ของผู้นำเข้า เป็นต้น 
โดยความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ ่มความโปร่งใสและ
เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานมากยิ่งขึ้น 
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4. โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO 
ในหลายประเทศได้มีการดำเนินโครงการผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐาน AEO เพื่อสร้างความโปร่งใส ความมั่นคง
ปลอดภัยในห่วงโซ่อ ุปทาน และอำนวยความสะดวก
ผู ้ประกอบการที ่ม ีประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายที ่ดี  
โดยสำหรับตัวแทนออกของนั ้นบางประเทศได้กำหนด
เง ื ่อนไขเพิ ่มเต ิมนอกเหน ือจากเง ื ่อนไขในการขอรับ
ใบอนุญาตทั ่วไปในกรณีที ่ตัวแทนออกของนั ้นประสงค์
ขอรับพิจารณาเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO 

ตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO ยังมีบทบาท
สำคัญในการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดกลาง (SME) กล่าวคือ ผู้ประกอบการ SME ที่
ไม่ได้รับสถานะ AEO สามารถเลือกใช้บริการของตัวแทนออกของ
ระดับมาตรฐาน AEO เพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางอ้อมได้ 
เช่น ในประเทศญี่ปุ ่น ตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน 
AEO สามารถยื่นใบขนสินค้าก่อนสินค้ามาถึงและชำระภาษี
หลังจากตรวจปล่อยสินค้าแล้ว เป ็นต้น สถานการณ์
ดังกล่าวเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการ SME ที่ไม่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในการขอเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO 
เพราะมีทรัพยากรที ่จำกัดในการปฏิบัติตามข้อกำหนด 

นอกจากนี้ ทางศุลกากรยังได้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่
น่าเชื ่อถือมาปฏิบัติพิธีการศุลกากรแทนผู ้ประกอบการ 
SME ด้วย 

อนึ ่ง หากเป ็นไปได ้ ศ ุลกากรควรสน ับสน ุนให้
ผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการ AEO พร้อมสำรวจ
แนวทางในการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการที่ไม่ได้
ร ับสถานะ AEO แต ่ใช ้บร ิการต ัวแทนออกของหรือ 
ผู้ให้บริการขนส่งระดับมาตรฐาน AEO และสามารถประเมิน
ความเสี่ยงก่อนสินค้ามาถึงได้ 

ในยุคที่ตัวแทนออกของได้เข้ามามีบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นใน
ห่วงโซ่อ ุปทานระหว่างประเทศนี ้ ต ัวแทนออกของได้
กลายเป็นผู้เล่นสำคัญในการอำนวยความสะดวกทางการค้า 
การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย และการเสริมสร้าง 
ความปลอดภัยในห่วงโซ ่อ ุปทาน รวมท ั ้งการกระตุ้น 
การเจร ิญเต ิบโตทางเศรษฐกิจด ้วยการเป ิดโอกาสให้
ผู ้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงตลาดโลกได้สะดวกขึ้น 
การสร้างความเชื่อมั่นระหว่างศุลกากรและตัวแทนออกของ
ผ่านกลไกดังกล่าวข้างต้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย 
ต่อหน่วยงานรัฐอื่น  ๆที่เกี่ยวข้อง และต่อตลาดโลกในภาพรวม 

 

 
อ้างอิง 
International Convention on the simplification and harmonization of Customs procedures (as amended). 

(Revised Kyoto Convention: RKC) 
WCO. Customs Brokers Guidelines. WCO: June 2018. 
Shoichi Sudo. An overview of Japan’s Customs brokerage legislation. WCO news October 2016.  
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คำขวัญวันศุลกากรโลกประจำปี 2564 

 วันที่ 26 มกราคมของทุกปี เป็นวันศุลกากรโลก (International Customs Day) โดยในแต่ละปีองค์การศุลกากรโลก 
(WCO) จะประกาศคำขวัญเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านศุลกากร และสำหรับปีนี้ คือ “Customs bolstering 
Recovery, Renewal and Resilience for a sustainable supply chain” เพื่อเน้นย้ำบทบาทของศุลกากรในการสนับสนุน
ประชาชนและผู้ประกอบการที่ต่างประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนี้ 

1. ฟื้นฟหู่วงโซ่อุปทาน (Recovery) ศุลกากรควรเป็นผู้นำในการประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อฟื้นฟูห่วงโซ่อุปทานทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศโดยใช้มาตรการต่าง ๆ  ใน SAFE Framework of 
Standards (รวมถึงโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO) และ WCO E-Framework of Standards on 
Cross-Border E-Commerce เพ่ืออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน 

 2. นำองค์กรสู่สมัยใหม่ (Renewal) โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง  ๆในพิธีการศุลกากรและการเก็บรวมรวม
และประมวลผลข้อมูล เช่น เทคโนโลยีตรวจสอบโดยไม่เปิดตรวจ (NII) บล็อกเชน (blockchain) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
ข้อมูลมหัต (big data) เป็นต้น 

 3. เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ (Resilient) โดยเน้นทรัพยากรบุคคลเป็นศูนย์กลางในการฟื้นฟู
ห่วงโซ่อุปทาน กล่าวคือ ศุลกากรควรเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ด้วยการสร้างความตระหนักและฝึกอบรม
เพ่ือให้สามารถให้บริการที่ตอบโจทย์ความท้าทายต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง และต้องไม่ละเลยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติหน้าที่ การสร้างความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในองค์กร 

   

อ้างอิง 
WCO. Message from the World Customs Organization International Customs Day 2021. http://www.wcoomd.org/-

/media/wco/public/global/pdf/about-us/international-customs-day/2021/icd_2021_message-from-the-wco-secretary-
general_en.pdf?db=web. Accessed 27 January 2021. 
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ศุลกากรสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วม European Electronic Toll Service 

 เมื่อเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา ศุลกากรสวิตเซอร์แลนด์ได้เข้าร่วมโครงการ European Electronic 
Toll Service (EETS) ของสหภาพยุโรป (EU) เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนการปฏิรูปศุลกากรดิจิทัลของสวิตเซอร์แลนด์ 

 EETS เป็นระบบชำระค่าธรรมเนียมทางหลวงสำหรับรถบรรทุกสัมภาระหนักที่ใช้ในทุกประเทศสมาชิก 
EU โดยผู้ขับยานพาหนะสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้โดยไม่ต้องลงจากยานพาหนะ ในการนี้ ผู้ใช้บริการเพียงทำ
สัญญากับผู้ให้บริการเพียง 1 ราย และติดตั้งอุปกรณ์ขนาดเล็กบนยานพาหนะเท่านั้น โดยผู้ให้บริการจะเป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมแทนก่อนจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในภายหลัง 

 EETS ช่วยลดการทำธุรกรรมด้วยเงินสด ณ ด่านเก็บค่าธรรมเนียม รวมทั้งขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นภาระ
สำหรับผู้ใช้บริการเพียงครั้งคราว จึงช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการสัญจรบนท้องถนนและลดการแพร่กระจายของ
เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ ข้อมูลที ่ได้จาก EETS ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอ่ืน ๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจรแบบเวลาจริงด้วย 

 
อ้างอิง 
Switzerland Customs. First EETS lorry enters Switzerland. 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/news/news/medienmitteilungen.msg-id-81928.html . Accessed 5 February 2021. 
European Commission. EETS - European Electronic Tolling Service. https://joinup.ec.europa.eu/collection/ict-standards-

procurement/eets-european-electronic-tolling-service . Accessed 5 February 2021. 
ASFINAG. European Electronic Toll Service (EETS). https://www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/european-electronic-toll-

service/#:~:text=The%20European%20Electronic%20Toll%20Service%20is%20designed%20to%20enable%20the,EETS
%20provider%20of%20their%20choice. Accessed 5 February 2021. 
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ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าไปยังไอร์แลนด์หลีกเลี่ยงเส้นทางขนส่งผ่านสหราชอาณาจักรหลัง Brexit 

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าไปยังไอร์แลนด์ได้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง
ขนส่งผ่านสหราชอาณาจักรภายหลังที่ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของการถอนสมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 

 ในการนี้ ท่าเรือ Cherbourg ของฝรั่งเศสมีผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าไปยังไอร์แลนด์เพิ่มมากขึ้นถึง 3 เท่า 
โดยจากแต่เดิมที่มีเรือสัปดาห์ละ 3 เที่ยว ในขณะนี้มีเรือให้บริการทุกวัน และมีรถพ่วงเพ่ิมข้ึนจากราว 3,000 คันใน
เดือนมกราคมของปี 2563 เป็น 9,000 คันในเดือนมกราคมนี้ ส่วนสาเหตุที่ผู้ประกอบการเลือกใช้บริการท่าเรือ  
Cherbourg ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นในครั้งนี้ เป็นเพราะต้องการหลีกเลี่ยงพิธีการศุลกากรในการขนส่งสินค้า
ผ่านสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนและระยะเวลา จึงเลือกใช้การขนส่งทางทะเลที่เชื่อมโยงท่าเรือใน
ไอร์แลนด์และฝรั่งเศสโดยตรง 

 ในขณะเดียวกัน สหราชอาณาจักรขอให้สหภาพยุโรป (EU) ขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสำหรับ
การตรวจสอบสินค้าหลายรายการรวมถึงสินค้าทางการแพทย์จนถึงปี 2566 (ค.ศ. 2023) นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยัง
เสนอให้ลดข้อจำกัดในการเดินทางกับสัตว์เลี้ยงและการส่งออกเหล็กกล้า มิฉะนั้น จะเริ่มตั้งด่านตรวจสอบสินค้า
ระหว่างพรมแดนไอร์แลนด์เหนือและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความตกลง Brexit ได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) 
ฉบับเดือนมกราคม 2564 ที่ https://bit.ly/3roEupU 

อ้างอิง 
Euronews. En France, le port de Cherbourg boosté par le Brexit. https://fr.euronews.com/2021/02/04/en-france-le-port-de-cherbourg-

booste-par-le-brexit . Accessed 5 February 2021. 
Euobserver. UK presses EU to rewrite Northern Ireland customs rules. https://euobserver.com/brexit/150822 . Accessed 5 February 2021. 
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อินโดนีเซียเข้าร่วม World Logistics Passport เป็นประเทศแรกในอาเซียน 

อินโดนีเซีย พร้อมด้วยอินเดียและแอฟริกาใต้ เข้าร่วมโครงการ World Logistics Passport (WLP) เมื่อวันที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในตลาดโลก 

WLP เป็น loyalty program ที่ให้สิทธิพิเศษทั้งทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการในประเทศที่เข้าร่วม 
เช่น การปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่ลดความซับซ้อน การส่งข้อมูลล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง การขยายระยะเวลาการขอแก้ไข
ใบขนสินค้าและการยื่นใบขนสินค้าสำหรับการส่งกลับออกไป การขยายน้ำหนักส่วนต่างขั้นต่ำที่เกินกว่าที่ระบุไว้ การใช้
บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัท DP World โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น โดย WLP แบ่งประเภทของสมาชิก
ออกเป็น 4 ขั้น ได้แก่ White, Silver, Gold และ Platinum ตามมูลค่าการค้าที่เติบโตขึ้นในแต่ละปี 

การใช้บริการ WLP จะช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าร้อยละ 25 และลดระยะเวลาในการผ่านแดนลง
ร้อยละ 10 ในการขนส่งสินค้าจากกรุงจาร์กาตา (อินโดนีเซีย) ไปยังนครโจฮันเนสเบิร์ก (แอฟริกาใต้) โดยใช้เส้นทางการค้าใหม่
ที่มีนครดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) เป็นศูนย์กลางเชื่อมระหว่ างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง 
แอฟริกา อเมริกากลางและอเมริกาใต้ จากเดิมที่ต้องใช้เส้นทางการค้าที่ผ่านยุโรป 

ในปัจจุบัน WLP มีสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โคลอมเบีย เซเนกัล คาซัคสถาน บราซิล 
อุรุกวัย อินเดีย อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ และอิสราเอลซึ่งเข้าเป็นสมาชิกรายล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 

 
อ้างอิง 
WLP. Chamber of Commerce Federation joins World Logistics Passport to Accelerate Israel’s Trade. 

https://worldlogisticspassport.com/israel-joins-wlp.html . Accessed 11 February 2021. 
WLP. India, South Africa and Indonesia join the World Logistics Passport. https://worldlogisticspassport.com/asia.html  .  

Accessed 11 February 2021. 
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EU ออกกฎหมายทางการค้าฉบับใหม่เพื่อบังคบัใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้า 

 สหภาพยุโรป (EU) ออกกฎหมายทางการค้าฉบับใหม่ Regulation (EU) 2021/167 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา 

 แต่เดิม EU สามารถใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการระงับข้อพิพาทเสร็จสิ้นแล้ว
เท่านั้น แต่ Regulation (EU) 2021/167 ให้อำนาจ EU ในการใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าแม้ WTO ยังไม่ออก
คำวินิจฉัยที่เป็นที่สิ้นสุดอันเนื่องมาจากประเทศสมาชิกรายอื่นขัดขวางกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอุทธรณ์ไป
ยังองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุผลทางเทคนิคบางประการ หรือ
ประเทศคู่พิพาทไม่ยอมรับหรือหลีกเลี่ยงพันธกรณีในการอุทธรณ์ไปยังอนุญาโตตุลาการตามความตกลงระงับข้อพิพาท
ของ WTO (WTO Dispute Settlement Agreement) นอกจากนี้ กฎหมายฉบับใหม่ยังใช้บังคับกับการระงับ
ข้อพิพาทในความตกลงการค้าทวิภาคีหรือพหุภาคีที่ EU เป็นภาคี หากเกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หากประเทศคู่พิพาทขัดขวางการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินข้อพิพาท 

 อนึ่ง Regulation (EU) 2021/167 ยังขยายขอบเขตการใช้มาตรการตอบโต้ให้ครอบคลุมถึงการค้าบริการและ
บางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาด้วย จากเดิมที่ครอบคลุมเฉพาะการค้าสินค้า  

 พร้อมกันนี้ EU ได้จัดตั้งกลไกเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย เช่น 
 1. การแต่งตั้ง Chief Trade Enforcement Officer เพื่อสอดส่องการปฏิบัติตามความตกลงทางการค้า
ในประเทศท่ีสาม รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการ และประสานกระบวนการระงับข้อพิพาท เป็นต้น 
 2. การจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มเติมในกระทรวงพาณิชย์ของ EU (DG Trade)  
 3. การจัดตั้ง Access2Markets เพื่อเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องที่
ประสบกับอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความยั่งยืนในความตกลงการค้า 

 
อ้างอิง 
European Commission. Strong EU trade enforcement rules enter into force. https://worldlogisticspassport.com/israel-joins-wlp.html . 

Accessed 15 February 2021. 
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เลขาธิการ WTO คนใหม่กับความหวังและขอ้ท้าทายที่ตลาดโลกเผชิญ 

ที่ผ่านมา องค์การการค้าโลก (WTO) ประสบปัญหาหลายประการที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ เช่น การเจรจาทางการค้าในประเด็น
เรื่องการลดการอุดหนุนในภาคอุตสาหกรรมประมง การบังคับใช้กฎระเบียบของ WTO ที่แตกต่างกันต่อประเทศรวยและประเทศจน 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) ซึ่งเป็นองค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO ที่ยังคงไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่ได้
หลังจากที่อดีตประธานาธิบดี Donal Trump ขัดขวางการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ในองค์กรดังกล่าวเพราะเห็นว่า มีการใช้อำนาจ
เกินขอบเขตและมีผลเป็นการบ่อนทำลายกฎหมายการค้าและผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกาในสมัยของ 
Trump ยังใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้ากับจีนและสหภาพยุโรป (EU) ที่ถูกโต้แย้งว่าขัดกับกฎหมายของ WTO ด้วย 
 อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบัน นาย Joe Biden มีแนวโน้มที่จะกลับมาให้ความสำคัญกับ WTO 
อีกครั้งตามนโยบายพหุนิยม (multilateralism) เพื่อให้สหรัฐอเมริกากลับมาเป็นผู้เล่นหลักในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศอีกครั้ง 
ในการนี้ สหรัฐฯ ให้การสนับสนุน Dr. Okonjo-Iweala นักเศรษฐศาสตร์ชาวไนจีเรียที่มีประสบการณ์ทำงานในฐานะผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคารโลก (World Bank) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศของไนจีเรีย คณะกรรมการบริหารของ 
Twitter, Standard Chartered และล่าสุดใน GAVI ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่แจกจ่ายวัคซีนไปยังประเทศจน 
 Dr. Okonjo-Iweala ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคนใหม่ของ WTO อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
ประกาศให้ความสำคัญลำดับแรกกับการแจกจ่ายวัคซีน ยารักษาโรค และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การเจรจาความตกลงว่าด้วย
การประมงและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการหาทางออกให้กับทางตันในกระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์กรอุทธรณ์ 
นอกเหนือจากการปรับปรุงกฎระเบียบทางการค้าให้มีความทันสมัยและสนับสนุนให้สมาชิกสร้างความโปร่งใสและแจ้งให้ประเทศ
สมาชิกอ่ืนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายของตน 
 ในอีกด้านหนึ่ง สมาชิกพรรค Democrats บางรายแสดงข้อกังวลว่า ที่ผ่านมา องค์กรอุทธรณ์ได้ตัดสินข้อพิพาทอยา่ง
ไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐอเมริกาหรือไม่ นอกจากนี้ WTO ยังมีอำนาจที่จำกัดในการกดดันให้จีนปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การแทรกแซงเศรษฐกิจและการอุดหนุนผู้ประกอบการ 
 ทั้งนี้ ไม่ว่าเลขาธิการคนใหม่จะสามารถแก้ไขปัญหาในกลไกการระงับข้อพิพาทได้หรือไม่ก็ตาม แต่ EU ได้บังคับใช้กฎหมาย
ฉบับใหม่ที่ให้อำนาจ EU ในการใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าโดยไม่ต้องรอให้กระบวนการระงับข้อพิพาทใน WTO สิ้นสุดลง จึงอาจ
เป็นสัญญาณหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่น้อยลงของ EU ต่อ WTO (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ของ EU ได้ที่ 
https://bit.ly/3u72TCC)  

อ้างอิง 
WTO. History is made: Ngozi Okonjo-Iweala chosen as Director-General. https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/dgno_15feb21_e.htm . 

Accessed 16 February 2021. 
Ana Swanson. W.T.O. Set to Gain New Chief, but Deep Issues Remain. The New York Times: 14 February 2021. 

https://www.nytimes.com/2021/02/14/business/economy/wto-world-trade-director-general.html . Accessed 16 February 2021. 
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อุซเบกิสถานเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ลำดับที่ 127 

 อุซเบกิสถานยื่นภาคยานุวัติสารเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) หรือ Revised Kyoto Convention 
(RKC) ต่อองค์การศุลกากรโลก (WCO) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเป็นภาคีรายล่าสุดลำดับที่ 127 และอนุสัญญาฯ 
จะมีผลใช้บังคับกับอุซเบกิสถานตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

 RKC จัดทำขึ้นเมื่อปี 2516 (ค.ศ. 1973) ก่อนจะได้รับการแก้ไขในเวลาต่อมาในปี 2542 (ค.ศ. 1999) และมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2549  (ค.ศ. 2006) เป็นต้นมา โดยได้รับการยอมรับในฐานะพิมพ์เขียวสำหรับพิธีการศุลกากรสมัยใหม่
ที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที ่21 ด้วยการปฏิรูปพิธีการศุลกากรให้มีความทันสมัย โปร่งใส และสามารถคาดการณ์ได้ 

 อนุสัญญาฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ตัวบท (Body) ภาคผนวกทั่วไป (General Annex) และภาคผนวกเฉพาะ 
(Specific Annexes) ภาคผนวกทั่วไปมีผลผูกพันประเทศภาคีทุกราย แต่สำหรับภาคผนวกเฉพาะประเทศภาคีอาจเลือกรับ
หรือไม่รับก็ได้ ในการนี้ อุซเบกิสถานยอมรับภาคผนวกเฉพาะเกือบทุกภาคผนวก ยกเว้นภาคผนวกเฉพาะ E ตอนที่ 3 
ว่าด้วยการขนส่งสินค้าในแนวชายฝั่ง (Carriage of goods coastwise) 

 ทั้งนี้ ไลบีเรียและเติร์กเมนิสถานได้ภาคยานุวัติอนุสัญญาก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคม 2563 และกุมภาพันธ์ 2564 
ตามลำดับ สำหรับประเทศไทยนั้น ได้เข้าเป็นภาคีเมื่อปี 2558 โดยรับตัวบทและภาคผนวกทั่วไป แต่ไม่เลือกรับภาคผนวกเฉพาะ
ภาคผนวกใดเลย 

 ในขณะนี้ RKC กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง โดยกรมศุลกากรได้ส่งผู้แทนเข้าประชุมในคณะทำงานเพ่ือ
แก้ไขอนุสัญญาฯ ด้วย 

 
อ้างอิง 
Uzbekistan. Uzbekistan accedes to the Revised Kyoto Convention (RKC), becoming the 127th Contracting Party. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2021/february/uzbekistan-accedes-to-the-rkc-becoming-the-127th-contracting-
party.aspx . Accessed 19 February 2021. 
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การประชุมโต๊ะกลมทางไกลกับ 
คณะผู้แทนหอการค้าสหรัฐอเมริกา 

ฯพณฯ นายมน ัสวดี  ศร ี โสดาพล เอกอ ัครราชทูต  
ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พร้อมด้วยนายนิติ ว ิทยาเต็ม  
อัครราชทูต (ฝ ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก 
ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) ประจำ
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ และ
ผู ้แทนจากสำนักงานต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหาร 
ทีมประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมทางไกลกับ

คณะผู้แทนหอการค้าสหรัฐอเมริกา (US Chamber of Commerce) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่ออภิปรายหารือ
เกี่ยวกับประเด็นด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขในบริบทของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19)  ความร่วมมือหลัง Covid-19 การเปิดเสรีตลาดแก๊สธรรมชาติ การบริหารจัดการขยะพลาสติก 
และตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรจากผู้แทนของ FedEx เป็นต้น 
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