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➢ หลักการสากลของการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
➢ สาระสำคัญของหลักการผ่านแดนในอาเซียน 
➢ เส้นทางและด่านพรมแดนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน

กำหนดสำหรับการผ่านแดน 
➢ ความพร้อมของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอื่น ๆ 

ในการดำเนินโครงการนำร่องระบบศุลกากรผา่นแดน
อาเซียนในปีน้ี 



Credit: World Economic forum 

   

   

    

e)  
บรรณาธิการท่ีปรึกษา 

นายนิติ วิทยาเต็ม 

อัครราชทตู (ฝ่ายศลุกากร) 

นายเทิดศกัด์ิ สวุรรณมณี  

อัครราชทตูที่ปรึกษา (ฝ่ายศลุกากร) 

นางสาวปานชนก ประสงคนิ์จกิจ  

เลขานกุารเอก (ฝ่ายศลุกากร) 

 

กองบรรณาธิการ 

นายน าโชค ศศิกรวงศ ์ 

เจา้หนา้ท่ีโครงการ  

Customs Policy Monitoring Unit 

 

จดัท าโดย 

ส านกังานท่ีปรึกษาการศลุกากร 

ประจ าสถานเอกอคัรราชทตูไทย  

ณ กรงุบรสัเซลส ์

 

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 

http://brussels.customs.go.th 

Email: thai-customs@skynet.be 

 

 

❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  
การผ่านแดน (transit) นับเป็นพิธีการศุลกากรที่สำคัญในการขนส่งสินค้าผ่านเขตอาณาของ

ศุลกากรประเทศใดประเทศหนึ่ง จากจุดพื้นที่ (เช่น ด่านศุลกากรทางบก ทางทะเลแห่ง หรือทางอากาศ) 
ไปยังอีกจุดพื้นที่หนึ่ง โดยกระบวนการผ่านแดนทั้งหมดมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดอยู่นอกประเทศ 
ที่สินค้านั้นผ่านแดน 

การผ่านแดนสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ เพราะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลา
การขนส่งสินค้า ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางการค้า สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศ
ผ่านแดนว่า การขนส่งจะมีความมั่นคงปลอดภัยและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่านแดน 
เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ นานาประเทศจึงได้ร่วมมือบัญญัติหลักการสำคัญของการผ่านแดนไว้ใน  
ความตกลงระหว่างประเทศในระดับพหุภาคีและทวิภาคี 

ในปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ ที่ได้รวมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคได้นำหลักการที่สำคัญ
ของความตกลงระหว่างประเทศไปบังคับใช้ในพิธีการผ่านแดนระหว่างประเทศสมาชิกดังเช่นใน
สหภาพยุโรป (EU)  รวมทั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 
Southeast Asian Nations) หรืออาเซียน (ASEAN) ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง 
เมื่อปี 2510  

อนึ ่ง กรอบทางกฎหมายของการขนส่งสินค้าผ่านแดนในอาเซียนมีรากฐานมาจาก  
กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN 
Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT) ที่ประเทศสมาชิกได้
ลงนามไว้ตั้งแต่ปี 2541 และมีการจัดทำพิธีสารทั้ง 9 ฉบับ เพื่อกำหนดรายละเอียดเร่ือยมาจนถึง
ปี 2561 และมีแผนดำเนินโครงการนำร่องระหว่างประเทศสมาชิก 6 ประเทศในปี 2563 นี้ 

ในจดหมายข่าวฉบับนี้ สำนักงานฯ ขอนำเสนอหลักการผ่านแดนที่ตามความตกลงระหว่างประเทศ
ที ่สำคัญ ความสอดคล้องของ AFAFGIT กับมาตรฐานสากล สาระสำคัญของพิธีสารของ AFAFGIT  
ที่มีความเกี่ยวข้องกับศุลกากรโดยตรง รวมทั้งความคืบหน้าในการดำเนินโครงการนำร่องระบบศุลกากร 
ผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS) เพื ่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป     

                                           

      นิติ วิทยาเต็ม 
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หลกัการส าคญัของการผา่นแดนใน 

ความตกลงระหว่างประเทศ 

การผ่านแดนมีความสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ 
เพราะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาการขนส่งสินค้า ส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า สร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ประเทศผ่านแดนว่า การขนส่งจะมีความมั ่นคง
ปลอดภัยและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่านแดน เป็นต้น 
การผ่านแดนมีปรากฏในความตกลงระหว่างประเทศอันมี
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (GATT) 
ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (TFA) 
และอนุส ัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) (RKC) UN Vienna 
Programme of Action (VPoA), Convention and Status on 

Freedom of Transit (Barcelona Convention) เป็นต้น  

GATT มาตรา V เสรีภาพในการผ่านแดน (Freedom of 
Transit) ได้นิยาม “การขนส่งสินค้าผ่านแดน (traffic in 
transit)” ว่า  

“การขนส่งสินค้า (รวมถึงสัมภาระ) ยานพาหนะต่าง ๆ และ
วิธีการขนส่งแบบอื่น ๆ ผ่านอาณาเขตของประเทศภาคีใน
ฐานะส่วนหนึ่งของการเดินทางทั้งหมดที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุด
ลงนอกพรมแดนของตน ไม่ว่าจะมีการถ่ายลำ การจัดเก็บ
ในคลังสินค้า การแยกหีบห่อ หรือการเปลี่ยนวิธีการขนส่ง
หรือไม่ก็ตาม” 

Credit: Inspire – Customs4trade 
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การขนส่งผ่านแดนตาม GATT ตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ 
ดังนี้ 

1. ประเทศภาคีต้องกำหนดเส้นทางขนส่งที่สะดวกที่สุดใน
การขนส่งผ่านแดนระหว่างประเทศ (GATT มาตรา V ข้อ 2)  
ทั ้งน ี ้  ในกรณีท ี ่ม ีความจำเป็นยิ ่งหรือมีความเสี ่ยงสูง 
ศุลกากรมีอำนาจกำหนดเส้นทางและระยะเวลาสำหรับ 
การขนส่ง หรือให้เจ้าหน้าที่คุ้มกันตลอดระยะการขนส่ง 
(RKC E1 มาตรฐานที่ 12, 13 และ 15 และ TFA มาตรา 11 
ข้อ 15)    

2. การไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ใดโดยอาศัยเหตุจากธงแสดง
สัญชาติของเรือ (Flag of Vessel) จุดเริ่มต้นการขนส่ง 
จุดขาออก จุดขาเข้า จุดที ่ออกไปจากเขตแดนหรือ
จุดหมายปลายทาง หรือพฤติการณ์แวดล้อมใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า เรือ หรือยานพาหนะ 
(GATT มาตรา V ข้อ 2, 5 และ 6) 

3. การห้ามใช้มาตรการที ่ทำให้เกิดความล่าช้าหรือ
อุปสรรคที่ไม่จำเป็น (GATT มาตรา V ข้อ 3)  

TFA และ RKC มีบทบัญญัต ิหลายประการที่
เก่ียวกับหลักการสำคัญเร่ืองดังกล่าว ดังนี้ 
  3.1 การกำหนดขั้นตอน เอกสาร หรือการตรวจสอบ
ทางศุลกากรเท่าที่จำเป็นในการระบุตัวสินค้าและตรวจสอบ
การปฏิบัติตามข้อกำหนด (TFA มาตรา 11 ข้อ 6) ในการนี้ 
RKC กำหนดให้ศุลกากรยอมรับเอกสารทางการค้าหรือ 
การขนส่งที ่ม ีรายละเอียดที ่จำเป ็นครบถ้วน ในฐานะ
คำอธิบายสินค้าของใบขนสินค้า (RKC E1 มาตรฐานที่ 6) 
นอกจากนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ศุลกากรอาจ
พิจารณายอมรับเอกสารเหล่านี้ในฐานะใบขนสินค้า (RKC 

E1 ข้อควรปฏิบัติที่ 7) รวมทั้งอาจพิจารณาอนุญาตให้ขนสง่
สินค้าผ่านแดนโดยไม่ติดตราผนกึในกรณีที่เอกสารประกอบ
สามารถใช้ในการระบุสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ (RKC 
E1 ข้อควรปฏิบัติที่ 11)  
     นอกจากนี ้ ประเทศภาคีต้องไม่กำหนดให้ 
ผู้ปฏิบัติพิธีการ กระทำการใด ๆ มากไปกว่าการสำแดง
สินค้าและยื ่นใบขนสินค้าต ่อด่านศุลกากรปลายทาง  
หากปฏิบัติพิธีการภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยที ่ไม่มี  
การเปลี่ยนแปลง/ใช้สินค้าและตราผนึกยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
(RKC E1 มาตรฐานที่ 23) และด่านศุลกากรปลายทางต้อง
ดำเนินพิธีการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่กำหนดทุกประการ (TFA มาตรา 11 ข้อ 10 และ RKC 
E1 มาตรฐานที่ 24) 

3.2 การไม่ใช้มาตรการตรวจสอบทางเทคนิคตาม
ความในความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า 
( Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) 
กับสินค้าที่อยู่ในช่วงการผ่านแดน (TFA มาตรา 11 ข้อ 8) 

3.3 การจัดตั้งกลไกรับเอกสารและข้อมลูล่วงหน้า
ก่อนสินค้ามาถึง (TFA มาตรา 11 ข้อ 9) 

3.4 อนุญาตให้วางหลักประกันที ่ครอบคลุม
ธุรกรรมหลายธุรกรรมของผู้ประกอบการรายเดียวกัน หรือ
ให้หลักประกันนั ้นมีผลใช้บังคับกับการขนส่งสินค้าใน 
ช่วงต่อไป (TFA มาตรา 11 ข้อ 13) 

3.5 การใช ้มาตรการอำนวยความสะดวกแก่  
ผู้ส่งของและผู้รับของที่ได้รับอนุญาต โดยสามารถส่งหรือ
รับสินค้า ณ สถานประกอบการ โดยไม่ต้องสำแดงต่อ
ศุลกากร (RKC E1 ข้อควรปฏิบัติที่ 5) 
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3.6 การเปลี่ยนวิธีการขนส่งโดยไม่ต้องขออนุญาต
จากศุลกากร หากตราผนึกไม่ถูกทำลายหรือไม่ถูกรบกวน 
(RKC E1 มาตรฐานที่ 20) 

3.7 การร่วมมือและประสานงานระหว่างกัน 
ในด้านต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม พิธีการและข้อกำหนด
ทางกฎหมาย และการบังคับใช้พิธีการในทางปฏิบัติ เป็นต้น 
(TFA มาตรา 11 ข้อ 16) 

4. การยกเว ้นภาษ ีศ ุลกากร ภาษ ีผ ่านแดน หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่จัดเก็บจากการผ่านแดน เว้นแต่ 
ค ่าขนส ่งหร ือค ่าธรรมเน ียมใด ๆ ท ี ่ เก ิดข ึ ้นจาก 
การผ่านแดนหรือจากการให้บริการ (GATT มาตรา V 
ข้อ 3) โดยจัดเก็บในจำนวนที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล 
(GATT มาตรา V ข้อ 4 และ TFA มาตรา 11 ข้อ 2) ทั้งนี้ 
เมื ่อสินค้าได้เข้าสู ่พ ิธ ีการผ่านแดนและได้รับอนุญาต 
ให้ขนส่งจากจุดเริ ่มต้นในประเทศสมาชิกแล้ว ต้องไม่มี  
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมทางศุลกากรใด ๆ อีก (TFA 
มาตรา 11 ข้อ 7) 

   ทั้งนี ้ การขนส่งผ่านแดนจะได้รับยกเว้นภาษี
ศุลกากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของศุลกากรและมีการวางหลักประกันตามที่กำหนด (RKC 
E1 มาตรฐานที่ 3) โดยจำนวนหลักประกันต้องไม่เกินเท่าที่
จำเป็นในการรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการผ่านแดน 
(TFA มาตรา 11 ข้อ 11) และต้องคืนหลักประกันโดยพลัน
เมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดแล้ว (TFA มาตรา 11 ข้อ 12) 

        ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติพิธีการฯ ไม่ได้ใช้เส้นทางหรือ
ปฏิบัติพิธีการผ่านแดนให้เสร็จสิ ้นภายในระยะเวลาที่
กำหนด ประเทศภาคีไม่ควรเก็บภาษีศุลกากรหรือภาษีใด ๆ 
หากผู้ปฏิบัติพิธีการฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ครบถ้วน 
(RKC E1 ข้อควรปฏิบัติที่ 25) 

5. การปฏิบัติต่อประเทศภาคีไม่ด้อยกว่าที ่ปฏิบัติต่อ
ประเทศที ่สามในส่วนที ่ เกี ่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม 
กฎระเบียบ และพิธีการต่าง ๆ (GATT มาตรา V ข้อ 5 
และ TFA มาตรา 11 ข้อ 4) 

6. การปฏิบ ัต ิต ่อสินค้าที ่ถ ูกขนส่งผ่านแดนมาจาก
ประเทศภาคีอื ่นไม่ด้อยไปกว่าสินค้าที่ขนส่งมาจากต้น
ทางไปยังปลายทางโดยไม่ผ ่านประเทศภาคีอ ื ่นนั้น 
(GATT มาตรา V ข้อ 6) 

อนึ ่ง แม้ความตกลงระหว่างประเทศหลายฉบ ับได้  
วางหลักการที่สำคัญสำหรับการผ่านแดนไว้แล้วก็ตาม 
แต่ RKC เสนอแนะให้ประเทศภาคีพิจารณาเข้าร่วม
ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการผ่านแดน 
หรือจัดทำความตกลงทวิภาคี/พหุภาคีโดยคำนึงถึง
มาตรฐานและข้อควรปฏิบัติในภาคผนวกเฉพาะ E1 
(RKC E1 ข้อควรปฏิบัติที่  26) ดังเช่นที่ประเทศสมาชิก
ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 
หรืออาเซียน (ASEAN) ได้ดำเนินการเพื ่อขับเคลื ่อน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
อ้างอิง 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). 
Trade Facilitation Agreement (TFA). 
International Convention on the simplification and harmonization of Customs procedures (as amended) (Revised Kyoto Convention). 
WCO Transit Guidelines Route for efficient transit regime (2017) 
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โครงสรา้งและสาระส าคญัของกรอบความตกลงอาเซียนว่าดว้ย 

การอ านวยความสะดวกในการขนสง่สินคา้ผ่านแดน 

ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) ได้มีมติจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐก ิจอาเซ ียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ในปี 2558 เพื่อให้สินค้า บริการ 
การลงทุน และแรงงานที่มีทักษะสามารถเคลื่อนย้ายได้
อย่างเสรีระหว่างประเทศสมาชิก ในการนี้ การจัดตั้ง
ระบบการขนส่งผ่านแดนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็น
รากฐานที่สำคัญยิ่งของ AEC โดยประเทศสมาชิกได้ยึด
หลักการในกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวย

 
1 AFAFGIT ไม่ได้อ้างอิงถึง TFA เพราะในขณะนั้น TFA ยังไม่ได้ถือกำเนิดขึ้น 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดต่างเป็นภาคี TFA 

ความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework 
Agreement on Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT) 
ในการจัดตั้งระบบการขนส่งผ่านแดนที่มีความเป็นเอกภาพ
ในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน 

AFAFGIT ตั้งอยู่บนหลักการของเสรีภาพในการผ่านแดน
ของ GATT มาตรา V ดังปรากฏในอารัมภบท (preamble) 
รวมทั้ง RKC E1 ดังปรากฏใน มาตรา 17 ข้อ 3 ดังนี้1 

จึงมีความผูกพันตามกฎหมายระหวา่งประเทศในการนำบทบัญญัติของ 
TFA ไปบังคับใช้ด้วย (https://www.tfafacility.org/ratifications) 

Credit: Belt and Road News 
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1. การปฏิบัติต่อการผ่านแดนที่มีจุดหมายไปยัง
หรือมาจากประเทศภาคีอื่นไม่ด้อยกว่าที่ปฏิบัติต่อประเทศ
ที่สาม (มาตรา 2(a)) 

2. การปฏิบัติต่อสินค้าที่ถูกขนส่งผ่านแดนมาจาก
ประเทศภาคีอื่นไม่ด้อยไปกว่าสินค้าที่ขนส่งมาจากต้นทาง
ไปยังปลายทางโดยไม่ผ่านประเทศภาคีอ่ืนนั้น (มาตรา 2(b)) 

3. การให ้ส ิทธ ิ ในการขนส ่งส ินค ้าผ ่านแดน 
ในอาณาเขตของประเทศภาคี ไม ่ว ่าจะม ีการถ่ายลำ  
การจัดเก็บในคลังสินค้า การแยกหีบห่อ หรือการเปลี่ยน
วิธีการขนส่งหรือไม่ก็ตาม (มาตรา 5 ข้อ 1(a) และ 3(a)) 

4. การให้สิทธิในการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าของ
ประเทศที่สามที่มีจุดหมายไปยังหรือเริ ่มต้นขนส่งมาจาก
ประเทศภาคี (มาตรา 5 ข้อ 1(b))  

5. การยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บจากการให้บริการที่เกี ่ยวข้องกับ 
การขนส่ง (มาตรา 5 ข้อ 3)  

6. การไม่ใช้มาตรการที่ทำให้เกิดความล่าช้าหรือ
เป็นอุปสรรคโดยไม่จำเป็น (มาตรา 5 ข้อ 3) และการยึด
มาตรฐานและข้อควรปฏิบัติใน RKC E1 ในการประสานพิธี
การศุลกากรให้เป ็นไปในทิศทางเดียวกันและง่ายขึ้น 
(มาตรา 17 ข้อ 3) 

ในส่วนสารัตถะของ AFAFGIT นั้น สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. การกำหนดเส้นทางและด่านพรมแดนสำหรับ

การขนส่งสินค้าผ่านแดน (Part II) 
2. การประสานกฎระเบียบจราจรและข้อกำหนด

ทางเทคนิคของยานพาหนะท ี ่ ใช ้ ในประเทศภาคีให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1968 
(1968 Convention on Road Traffic) และอน ุ ส ัญญา 

ว่าด ้วยป้ายและสัญญาณทางถนน ค.ศ. 1968 (1968 
Convention on Road Sign and Signals) (Part III) 

3. การกำหนดเงื่อนไขโดยทั่วไปสำหรับการขนส่ง
ทางราง (Part IV) 

4. การประสานพิธ ีการศุลกากรให้เป ็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและจัดตั้งระบบการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
พร้อมกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(Part V) 

5. การขนส่งสินค้าอันตราย สินค้าต้องห้าม และ
สินค้าต้องกำกัด (Part VI)  

6. การจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานการผ่านแดน
แห่งชาติ (National Transit Transport Coordinating Committee: 
NTTCC) ในแต่ละประเทศภาคี เพื ่อให้การประสานงานและ
ดำเนินการตาม AFAFGIT มีประสิทธิภาพ โดย NTTCC อยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารการประสานงานการผ่านแดน 
(Transit Transport Coordinating Board) ซึ ่งประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่อาวุโสของแต่ละประเทศภาคีและผู้แทนจากสำนัก
เลขาธิการอาเซียน (Part VII) 

7. การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำพิธีสารแนบท้าย
ความตกลง 9 ฉบับ (มาตรา 25) ได้แก่ 

   พิธีสารฉบับที่ 1 การกำหนดเส้นทางและสถานที่ 
ทำการสำหรับการผ่านแดน (Designation of Transit Transport 
Routes and Facilities) 

   พิธีสารฉบับที ่ 2 การกำหนดด่านพรมแดน
(Designation of Frontier Posts) 

   พิธ ีสารฉบับที ่ 3 ชนิดและจำนวนยานพาหนะ 
สำหรับขนส่งทางถนน (Types and Quantity of Road Vehicles) 

   พิธีสารฉบับที่ 4 ข้อกำหนดทางเทคนิคของ
ยานพาหนะ (Technical Requirements of Vehicles) 
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   พิธีสารฉบับที่ 5 โครงการอาเซียนว่าด้วยการประกัน
ความรับผิดภาคบังคับของยานยนตร์ต่อบุคคลที่สาม (ASEAN 
Scheme of Compulsory Motor Vehicle Third-Party 
Liability Insurance) 

   พิธีสารฉบับที่ 6 พรมแดนของทางรถไฟและสถานี
ชุมทาง (Railways Border and Interchange Stations) 

   พิธีสารฉบับที่ 7 ระบบขนส่งผ่านแดนศุลกากร 
(Customs Transit System) 

   พิธีสารฉบับที่ 8 มาตรการด้านสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measure)  

   พิธีสารฉบับที่ 9 สินค้าอันตราย (Dangerous Goods)  

อนึ่ง พิธีสารฉบับที่ 1, 3, 4 และ 5 หน่วยงานด้านการคมนาคม 
(Transport Authorities) เป็นผู้รับผิดชอบ ในขณะที่ศุลกากร
เป็นผู ้ร ับผิดชอบการบังคับใช้พิธีสารฉบับที ่ 2 และ 72  
ซึ่งในบางกรณีต้องอาศัยการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน 
(coordinated border management) ระหว่างศุลกากรและ
หน่วยงานด้านการคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกการผ่านแดน
ระหว่างประเทศสมาชิกดังจะกล่าวในบทความต่อไป 
 
 
อ้างอิง 
ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT). 
WTO. Ratifications list. https://www.tfafacility.org/ratifications. Accessed 19 June 2020. 
ASEAN. ASEAN Customs Transit System (ACTS). https://acts.asean.org/acts. Accessed 19 June 2020. 

 
 

 
2 ส่วนพธิีสารฉบับที ่6, 8 และ 9 ยังไม่นำมาบังคับใช้ในโครงการนำร่อง  
(ดูรายละเอียดในบทความสุดท้าย) (https://acts.asean.org/acts) 

Credit: Rush Truck Centers 
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เสน้ทางและด่านพรมแดน 

ส าหรบัการผา่นแดนทางบกในอาเซียน 

แม้ศุลกากรและหน่วยงานด้านการคมนาคมต่างมีอำนาจ
หน้าที ่และความรับผิดชอบในการบังคับใช้พิธ ีสาร 
ต่างฉบับกันก็ตาม แต่การบังคับใช้พิธีสารเหล่านี้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดจำเป็นต้องอาศัยการประสานงานและ
ความร่วมมือตามหลักการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน
ทั้งในประเทศภาคีและระหว่างประเทศภาคี โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่ง การบังคับใช้พิธีสารฉบับที่ 1 และฉบับที ่ 2  
ในการกำหนดเส้นทางและสถานที่ทำการสำหรับการผ่านแดน 
และการกำหนดด่านพรมแดนตามลำดับ 

AFAFGIT Article 6 บัญญัติให้ประเทศภาคีกำหนดเส้นทาง
การขนส่งผ่านแดนในพิธีสารฉบับที่ 1 และจัดหาจุดพักจอด
ยานพาหนะตลอดเส ้นทาง ในขณะท ี ่ตาม Article 7 
ประเทศภาคีต้องกำหนดด่านพรมแดน ณ จุดข้ามพรมแดน
ในพิธีสารฉบับที ่ 2 พร้อมจัดหาสถานที ่และที ่ทำการที่
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ณ ด่านพรมแดนดังกล่าวโดยต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 

1. จัดตั้งด่านศุลกากรที่ตั้งอยู่ติดกับด่านศุลกากร
ของประเทศภาคีอ ื ่น ๆ เพ ื ่ออำนวยความสะดวกใน 
การตรวจปล่อยและตรวจสอบยานพาหนะและสินค้า 
ผ่านแดนให้เสร็จสิ้นโดยไม่ต้องขนถ่ายและบรรทุกอีกครั้ง 

 
1 ประเทศภาคีทุกประเทศได้ให้สัตยาบันแล้ว 
(https://acts.asean.org/Publication/Legal-Framework/afafgit-
protocol-1-%E2%80%93-designation-transit-transport-routes-
and-facilities) 

ทั้งนี้ ประเทศภาคีอาจให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ
ร่วมกัน ณ จุดเดียวก็ได้ 

2. จ ัดหาทร ัพยากรบุคคลที ่ เพ ียงพอเพื ่อให้  
การปฏิบัติพิธีการต่าง ๆ ณ พรมแดนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
เช่น การตรวจคนเข้าเมือง การควบคุมตรวจสอบทางศุลกากร 
การใช้มาตรการด้านสาธารณสุข การควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินตรา เป็นต้น 

3. อนุญาตให้จัดเก็บสินค้าผ่านแดนเป็นการชั่วคราว
ไว้ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต 

4. ประสานเวลาทำการของด่านที่อยู่ติดกัน 
5. จัดหาสถานที่จอดพักยานพาหนะและตู้คอนเทนเนอร์

อย่างเพียงพอระหว่างรอการตรวจปล่อยสินค้า 
การกำหนดเส้นทางและด่านพรมแดนสำหรับการผ่านแดน

จำเป็นต้องมีความสอดรับกันทั้งในประเทศภาคีและประเทศ
ภาคีเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน เพื่อให้การผ่านแดนมีความราบรื่น
และเป็นไปด้วยความรวดเร็วตลอดทั่วทั้งประเทศภาคี ในการนี้ 
ประเทศภาคีได้ตกลงกำหนดเส้นทางสำหรับการผ่านแดน 
ไว้ในพิธีสารฉบับที ่ 11 ซึ ่งสอดรับกับด่านพรมแดนที่ได้
กำหนดไว้ในพิธีสารฉบับที่ 22 

สำหรับประประเทศไทยนั้น ได้กำหนดด่านศุลกากร
สำหรับการขนส่งผ่านแดน ได้แก่ ด่านศุลกากรแม่สาย 

2 กำลังอยู่ในขั้นตอนการให้สัตยาบันในบางประเทศ 
(https://acts.asean.org/Legal_Framework/afafgit-protocol-2-
designation-frontier-posts) 
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(เชียงราย) ด่านศุลกากรเชียงของ (เชียงราย) ด่านศุลกากร
แม่สอด (ตาก) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (สระแก้ว)  
ด่านศุลกากรหนองคาย (หนองคาย) ด่านศุลกากรมุกดาหาร 

(มุกดาหาร) และด่านศุลกากรสะเดา (สงขลา)3 โดยแต่ละด่าน
ตั้งอยู่บนทางหลวงสายอาเซียนที่กำหนดไว้สำหรับการผา่นแดน 
ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 ดูรายชื่อทา่/ที่ของประเทศสมาชิกอื่น ๆ ได้ที่ 
https://acts.asean.org/traders-guide/designated-transit-routes 
4 ต่อเนื่องมาจากทางหลวงสายอาเซียน 1 ที่เริ่มต้นจากด่าน Tamu  
(เมียนมาร์/อินเดีย) 
5 ต่อเนื่องไปยังด่าน Bavet (กัมพูชา/เวียดนาม) และไปสิ้นสุดที ่
เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม 

6 ต่อเนื่องมาจากทางหลวงสายอาเซียน 2 ที่เริ่มต้นจากเมือง Meiktila  
ในเมียนมาร์ 
7 ต่อเนื่องไปยังเมือง Senai Utara ในมาเลเซีย 
8 เช่ือมระหวา่งด่าน Boten (ลาว/จีน) และด่าน Houi Sai (ลาว/ไทย) 
9 ไปสิ้นสุดที่กรุงเวียงจันทน์ ลาว 
10 ต่อเนื่องไปยังด่าน Danesavanh (ลาว/เวียดนาม) และสิ้นสุดที ่
เมือง Dong Ha ในเวียดนาม 

ทางหลวงสายอาเซียน จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด 
AH1 แม่สอด (ไทย/เมียนมาร์)4 ตาก กรุงเทพฯ หินกอง นครนายก อรัญประเทศ ด่านคลอง

ลึก (ไทย/กัมพชูา)5 
AH2 แม่สาย (ไทย/เมียนมาร์)6 เชียงราย ลำปาง ตาก กรุงเทพฯ นครปฐม ปากท่อ ชุมพร สุ

ราษฎร์ธานี พทัลุง หาดใหญ่ สะเดา (ไทย/มาเลเซีย)7 
AH3 เชียงราย เชียงของ (ไทย/ลาว)8 
AH12 หินกอง สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น หนองคาย (ไทย/ลาว)9 
AH16 ตาก พิษณุโลก ขอนแก่น กาฬสนิธุ์ สมเด็จ มุกดาหาร (ไทย/ลาว)10 
AH19 นครราชสีมา กบินทร์บุรี แหลมฉบัง บางปะอิน 

Credit: IRU 
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รูปที ่1 เสน้ทำงกำรผ่ำนแดนบนทำงหลวงสำยอำเซียนทีป่ระเทศภำคีทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรน ำร่องก ำหนด (สนี ้ำเงนิ)  

ที่มา: ส านกังานเลขาธิการอาเซียน  
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นอกเหนือจากการกำหนดเส้นทางและด่านพรมแดนสำหรับการผ่านแดนแล้ว การกำหนดกฎระเบียบทางศุลกากร 
ที่ชัดเจนสำหรับการผ่านแดนมีความสำคัญยิ่งในการบังคับใช้ AFAFGIT ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะทำงานได้จัดทำ
พิธีสารฉบับที่ 7 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของศุลกากร เพื่อบัญญัติข้อกำหนดทางกฎหมายและทางเทคนิคสำหรับระบบ
ศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS) ดังจะกล่าวในบทความต่อไป 
 
 
อ้างอิง 
ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT). 
ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT) - Protocol 1 Designation of Transit 

Transport Routes and Facilities. 
ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT) - Protocol 2 Designation of Frontier 
Posts 
ASEAN. AFAFGIT Protocol 1 – Designation of Transit Transport Routes and Facilities. 

https://acts.asean.org/Publication/Legal-Framework/afafgit-protocol-1-%E2%80%93-designation-
transit-transport-routes-and-facilities. Accessed 19 June 2020. 

ASEAN. AFAFGIT Protocol 2 - Designation of Frontier Posts. https://acts.asean.org/Legal_Framework/afafgit-
protocol-2-designation-frontier-posts. Accessed 19 June 2020. 
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หลกัการของระบบศลุกากรผา่นแดนอาเซียน 

AFAFGIT มาตรา 18 กำหนดให้ประเทศภาคีจ ัดทำ 
พิธีสารฉบับที่ 7 ว่าด้วยระบบขนส่งผ่านแดนศุลกากร 
(Customs Transit System)1 เพื่อกำหนดรายละเอียด
ของข้อกำหนดทางกฎหมายของระบบศุลกากรผ่านแดน
อาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS) 
ในการนี ้ พิธีสารฉบับที ่ 7 และภาคผนวกทางเทคนิค 
(Technical Appendix: TA) ได้วางหลักการที ่สำคัญ
ของ ACTS ไว้ เช่น 

1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเทศสมาชิกต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการพิธีการ ACTS ทั้งในการบริหารจัดการความเสี ่ยง 
การลงทะเบียน การควบคุม การกำกับดูแล และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยมีกลไกการตรวจสอบแหล่งที่มาและ
ความถูกต้องของข้อมูล (TA มาตรา 4) 

2. หลักประกัน 
ผู้ประกอบการผ่านแดนอาเซียนต้องวางหลักประกันที่มี
วงเงินไม่เกินจำนวนหนี ้ศุลกากรสูงสุดที ่อาจเกิดขึ ้นใน
ระหว่างการผ่านแดนหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการผ่านแดน 
โดยหลักประกันต้องมีผลสมบูรณ์ในทุกประเทศสมาชิก 
ที่ทำการผ่านแดน (Protocol 7 มาตรา 5) ทั้งนี้ หลักประกันที่ใช้
อาจเป็นแบบเที่ยวเดียว (single journey) หรือแบบหลายเที่ยว
ก็ได้ (TA มาตรา 3 ข้อ 2) 

 
1 ประเทศสมาชกิอาเซียนทั้งหมดได้ลงนามในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2558 แตย่ังให้
สัตยาบันไม่ครบถ้วน (https://acts.asean.org/Publication/Legal-
Framework/afafgit-protocol-7-and-technical-appendix-%E2%80%93-
customs-transit-system) 

สำหรับการดำเนินโครงการนำร่องนั ้น2 ผู ้ประกอบการ 
ผ่านแดนฯ ต้องใช้หนังสือค้ำประกันที่ออกผู้ค้ำประกันที่
เป็นธนาคารเท่านั ้น โดยธนาคารต้องมีสถานประกอบ
กิจการและได้รับอนุญาตจากศุลกากรในประเทศที ่ยื่น
หน ังส ือค ้ำประกัน สำหร ับประเทศไทย ศ ุลกากรได้
กำหนดให้ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารทหารไทย เป็นธนาคารที ่ได้รับ
อนุญาตให้เป็นผู้ค้ำประกัน3 

3. พิธีการศุลกากรแบบย่อ (simplified procedures) 
ศุลกากรในประเทศสมาชิกอาจกำหนดให้ผู ้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตามที ่กำหนด เป็นผู ้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต 
(authorized traders) ให้สามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบย่อ 
(Protocol 7 มาตรา 8) ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือมากกว่าได้ 
(TA มาตรา 17) ดังนี้ 
 3.1 การวางหลักประกันแบบหลายเที่ยว 
 3.2 การยกเว้นจากข้อกำหนดให้สำแดงสินค้าและ
ยานพาหนะต่อด่านศุลกากรต้นทาง 
 3.3 การใช้ตราผนึกรูปแบบพิเศษที่ได้รับอนุญาต 
(approved special seals) 
 3.4 การปฏิบัติพิธ ีการศุลกากรแบบย่ออื ่น ๆ 
ตามที่ประเทศสมาชิกกำหนด เช่น การรับสินค้าโดยตรง

2 ดูรายละเอียดในบทความสุดท้าย 
3 ดูรายชื่อธนาคารที่ได้รับอนญุาตในประเทศอื่น ๆ ทีเ่ข้าร่วมโครงการนำรอ่ง 
(สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชาลาว และเวยีดนาม) ได้ที่ 
https://acts.asean.org/traders-guide/guarantee 
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โดยไม่ต้องสำแดงสินค้าและเอกสารต่อด่านศุลกากร
ปลายทาง (TA มาตรา 41 ข้อ 1) 
 ทั้งนี้ การวางหลักประกันแบบหลายเที่ยวมีผลใช้
บังคับในทุกประเทศสมาชิก (ข้อ 3.1) ส่วนการยกเว้นจาก
ข้อกำหนดให้สำแดงสินค้าและยานพาหนะ (ข้อ 3.2)  และ
การใช้ตราผนึกรูปแบบพิเศษที่ได้รับอนุญาตนั้น (ข้อ 3.3) มี
ผลใช้บังคับเฉพาะในประเทศสมาชิกที ่ให้สถานะพิเศษ
ดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการ 

4. หน้าที่ของด่านศุลกากรที่เกี่ยวข้อง 
    4.1 ด่านศุลกากรต้นทาง (Customs office of departure) 

- รับลงทะเบียนใบขนสินค้าผ่านแดน (TA มาตรา 23 
ข้อ 1) และส่งมอบเอกสารประกอบการผ่านแดน (Transit 
Accompanying Document: TAD) ให้แก่ผู้ประกอบการ
ผ่านแดน (TA มาตรา 24) 

- ส่งข้อมูลในใบขนสินค้าผ่านแดนให้แก่ด่านศุลกากร
ปลายทางและด่านศุลกากรผ่านแดน เมื่อตรวจปล่อยสินค้า
เสร็จสิ้นแล้ว (TA มาตรา 5 ข้อ 1)   

- พิจารณาใช้มาตรการที่จำเป็นในการตรวจสอบ
สินค้า เอกสาร และตราผนึก (TA มาตรา 25 ข้อ 1) 

- พิจารณากำหนดเส้นทางและระยะเวลาที ่ใช้  
ในการผ่านแดนซึ่งมีผลผูกพันประเทศสมาชิกอื่น ๆ ที่มี  
การขนส่งผ่านแดน (TA มาตรา 4, 5 และ 6) 
    4.2 ด่านศุลกากรผ่านแดน (Customs office of transit) 

- บ ันท ึกการผ ่ านแดนโดยเท ียบก ับข ้อม ูลของ 
ด่านศุลกากรต้นทาง และแจ้งการผ่านแดนให้ด่านศุลกากร
ปลายทางทราบ (TA มาตรา 5 ข้อ 2) 

- ตรวจสอบสินค ้า ยานพาหนะ และ  TAD (TA 
มาตรา 26 ข้อ 1) 

- ยอมรับตราผนึกศุลกากรของประเทศสมาชิกอ่ืน
หรือตราผนึกพิเศษที่ได้รับอนุญาต หากตราผนึกดังกล่าว 
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ (TA มาตรา 26 ข้อ 2) 

- ในกรณีพิเศษ อาจกำหนดให้เจ้าหน้าที่อารักขา
ยานพาหนะระหว่างการขนส่งภายในอาณาเขตของประเทศตน 
(TA มาตรา 26 ข้อ 3) 

- ไม ่ตรวจสอบยานพาหนะเป ็นระยะระหว ่าง 
ทำการขนส่ง (TA มาตรา 26 ข้อ 4) 
    4.3 ด่านศุลกากรปลายทาง (Customs office of destination) 

- แจ้งให้ด่านศุลกากรต้นทางทราบถึงการมาถึง 
ของสินค้าภายในวันถัดจากวันที่สำแดงสินค้าต่อศุลกากร 
(TA มาตรา 5 ข้อ 3) 

- ขึ ้นทะเบียนเอกสารที่สำแดง บันทึกวันที่สินค้า
มาถึงลงใน TAD ป้อนรายละเอียดการดำเนินการควบคุม 

Credit: European Commission 
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และปรับปรุงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน 
(TA มาตรา 28 ข้อ 2)     

- แจ้งให้ด่านศุลกากรต้นทางและด่านศุลกากรผ่านแดน
ทราบถึงการสิ้นสุดการผ่านแดน (TA มาตรา 28 ข้อ 3)  

อาจกล่าวได้ว่า หลักการของ ACTS มุ่งเน้นไปยังการ
อำนวยความสะดวกในการผ่านแดนทั้งด้วยการห้ามใช้
มาตรการที่ทำให้เกิดความล่าช้าหรืออุปสรรคที่ไม่จำเป็น

และการใช้มาตรการอำนวยความสะดวกหลายประการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางหลักประกันที่มีผลสมบูรณ์
ตลอดเส้นทางการผ่านแดนในประเทศสมาชิก การให้
สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
การผ่านแดน แต่ในขณะเดียวกัน ศุลกากรยังคงมีอำนาจ
ในการเข้าตรวจสอบสินค้าและยานพาหนะเพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง 

 

 
อ้างอิง 
ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT). 
ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT) - Protocol 7 Customs Transit System and Technical 

Appendix. 
ASEAN. AFAFGIT Protocol 7 and Technical Appendix – Customs Transit System. https://acts.asean.org/Publication/Legal-

Framework/afafgit-protocol-7-and-technical-appendix-%E2%80%93-customs-transit-system. Accessed 19 June 2020. 
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ความคืบหนา้ในการด าเนินโครงการน ารอ่ง ACTS 

เมื ่อเริ ่มแรก ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์เป็นประเทศ
สมาชิกอาเซียน 3 ประเทศแรก ที่ดำเนินโครงการนำรอ่ง
ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนในระหว่างปี 2559 – 2560 
โดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) ตามโครงการ 
ARISE Plus และในปัจจุบันโครงการนำร่องได้ขยายไปยังลาว 
กัมพูชา และเวียดนามซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการนำร่องไปแล้ว
ตั้งแต่ต้นปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ได้เข้าร่วมโครงการนำร่องระบบ
ศุลกากรผ่านแดนอาเซียนระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 
ถึงเดือนเมษายน 2560 โดยดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการ

 
1 อย่างไรก็ตาม ขอบเขตของโครงการไม่ครอบคลุมการขนส่งทางราง (พิธีสาร
ฉบับที่ 6) มาตรการด้านสขุอนามยัและสขุอนามัยพืช (พิธีสารฉบับที่ 8) และ
สินค้าอนัตราย (พิธีสารฉบับที่ 9) 

เพื่อทดสอบการบังคับใช้พิธีสารใน AFAFGIT1 โดยทั้ง 3 ประเทศ 
ได้เสร็จสิ้นการดำเนินโครงการใน 2 ระยะ ดังนี้  
 1. Phase A การแลกเปล ี ่ยนข ้อม ูลผ ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานการณ์ทั ่วไปที่เกิดขึ้นระหว่าง 
การผ่านแดน 
 2. Phase B การทดสอบการย ื ่นใบขนส ินค้า 
ผ่านแดนอาเซียนเข้าส ู ่ระบบ ACTS พร้อมกับการยื่น 
ใบขนสินค้าตามพิธีการที ่ยังใช้อยู ่ในขณะนั ้น (Parallel 
Run) ก่อนเริ่มดำเนินการทดสอบการขนส่งสินค้าผ่านแดน
ด้วยระบบ ACTS ในภายหลัง  
 

Credit: ASEAN 
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 เมื่อสิ้นสุดโครงการนำร่อง อาเซียนมีแผนดำเนิน
โครงการอย่างเต็มรูปแบบในทั้งสามประเทศ รวมทั้งขยาย
โครงการให้ครอบคลุมประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ ที่ใช้การขนส่ง
ทางบกด้วย 

ต่อมาในเดือนมกราคม 2561 ที่ประชุมคณะทำงานย่อย
สำหร ับระบบขนส ่งผ ่ านแดนอาเซ ียน (SWG-ACTS)  
ได้ประกาศโครงการริเริ ่มเพื่อขยาย ACTS ให้ครอบคลุม
การขนส่งทั้งในแนวเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตกใน
อาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจำนวน 15 ล้านยูโร 
จากโครงการ ARISE Plus เป็นระยะเวลา 3 ปี ในการนี้ 
กัมพูชา ลาวและเวียดนาม (East-West corridor) ได้เข้าร่วม
โครงการนำร่องกับไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ (North-
South corridor) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

Phase A ระหว่าง 6 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563 
(6 สัปดาห์) เร ิ ่มทดสอบระบบอิเล ็กทรอนิกส์ ACTS  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 21 สถานการณ์ โดยเชื่อมโยงประเทศ
ที่เข้าร่วมเข้าไว้ด้วยกัน และจัดทำรายละเอียดด้านเอกสาร
และพิธีการต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้น 
 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2563 สำนักงาน
เลขาธิการอาเซียนและ ARISE Plus ได้จัดฝึกอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กับประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ  
ในการนี้ ประเทศสมาชิกดังกล่าวได้รายงานความคืบหน้า
เกี ่ยวกับการออกใบอนุญาตการขนส่งสินค้าผ่านแดน
อาเซ ี ยน (ASEAN Goods Vehicle Cross Border permits: 

 
2 ดูรายละเอียดในบทความกอ่นหน้า 
3 ด่าน Bavet และด่าน Poi Pet  
4 ด่าน Danesavanh และด่าน Savannaketh 

AGVCBP) และธนาคารที ่ได ้ร ับอนุญาตให้ออกหนังสือ 
ค้ำประกัน2 

Phase B ระหว่าง 27 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563 
(3 สัปดาห์) ผู ้ประกอบการที ่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการเร ิ ่มต ้นขนส่งส ินค้าผ ่านแดนใน 6 ประเทศ  
โดยปฏิบัติตามทั้งพิธีการศุลกากรที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ใน
ประเทศนั ้น ๆ และพิธ ีการใน ACTS ในขณะเดียวกัน 
(Parallel Run) เช่น การแสกนเอกสารประกอบการผ่านแดน 
(TAD) และการส ่งข ้อม ูลทางอิเล ็กทรอน ิกส ์ เป ็นต้น 
นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 17 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 
ประเทศที่เข้าร่วมโครงการมีแผนการดำเนินการตรวจสอบ
การเชื่อมโยงของระบบ การตั้งค่า และการทำความสะอาด
ข้อมูลเป็นคร้ังสุดท้ายก่อนเข้าสู่ระยะต่อไป 
 ในการน ี ้  ARISE Plus ได ้ เด ินทางตรวจเย ี ่ยม 
ด่านพรมแดนของกัมพูชา3 ลาว4 ไทย5 และเวียดนาม6 

5 ด่านอรัญประเทศและด่านมุกดาหาร 
6 ด่าน Moc Bai และด่าน Lao Bao 

กำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำทีศุ่ลกำกรและผู้ประกอบกำร  

ณ กรมศุลกำกร 22 กรกฎำคม – 9 สิงหำคม 2562 

Credit: ASEAN 



ปีที ่5 ฉบับที ่6 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2563  

 

ส ำนักงำนทีป่รกึษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรสัเซลส ์HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 16 

 
 

 

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสำรวจความพร้อมของ
ศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ที ่พรมแดน 
พร้อมทั ้งให้คำแนะนำเกี ่ยวกับลำดับขั ้นตอนในพิธีการ
ศุลกากรและการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถ
แสกน TAD ได้รวดเร็ว และเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร
เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นใน Phase A และ B 
 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 อาเซียนได้รายงานว่า 
ธนาคารและบริษัทประกันภัยที ่ได้รับอนุญาตได้เตรียม
ความพร้อมในการออกหนังสือค้ำประกันและกรมธรรม์
ประกันภัยแล้ว และผู ้ประกอบการที ่ได้ร ับคัดเลือกมี  
ความพร้อมในการขึ้นทะเบียนในระบบ ACTS เพื่อเข้าร่วม
ใน Phase B และ C  

Phase C ระหว่าง 2 มีนาคม – 24 เมษายน 2563  
(8 สัปดาห์) ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 
ขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างกัมพูชา ลาว เวียดนาม และ
ไทย โดยปฏิบัติตามพิธีการ ACTS เท่านั้น 
 อย่างไรก็ตาม Phase C ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มี
กำหนดเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท ั ้ งน ี ้  ก ัมพ ูชา ลาว 
มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนามกำลังดำเนินเตรียม
ความพร้อมขั้นสุดท้ายในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่
จะเข ้าร ่วมโครงการนำร ่องน ี ้  และในขณะเด ียวกัน

ผู ้ประกอบการกำลังดำเนินการขอหนังสือค้ำประกัน 
และใบอน ุญาตการขนส ่ งส ินค ้ าผ ่ านแดนอาเซ ียน  
โดยผ ู ้ประกอบการเหล ่าน ี ้ สามารถเร ิ ่มต ้นปฏ ิบ ัติ  
พิธีการ ACTS ได้ เมื่อมีการประกาศวันเริ ่มต้น Phase C 
อย่างเป็นทางการแล้ว 
 ในการนี้ ประเทศไทยโดยกรมศุลกากร ได้จัดทำ
ร่างประกาศกรมศุลกากร เรื ่อง การดำเนินกระบวนการ
ทางศุลกากรสำหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 
(ASEAN Customs Transit System: ACTS) และขอรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าวจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู้ที่สนใจ เพื่อนำมาปรับปรุงร่างประกาศฯ ให้มีความชัดเจน 
และรอบด้าน ตรงตามวัตถุประสงค์ตาม AFAFGIT โดยปิดรับ
ความคิดเห็นไปแล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา7 

ในอนาคต ประเทศสมาชิกอาเซียนจะสำรวจความเป็นไปได้
ในการขยายเส้นทางสำหรับการผ่านแดน การเพิ่มด่านพรมแดน
และท่าเรือให้สอดคล้องกับวิธีการขนส่งทางรางและทางเรือ 
การเพิ ่มจุดขนถ่ายสินค้าระหว่างทาง ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดตามการขนส่งสินค้าตลอด
เส้นทาง เช่น การใช้คลื่นความถี่วิทยุ (RFID) และการระบุ
ตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการขนส่งสินค้าผ่านแดนภายในอาเซียนโดยไม่ละเลย
ประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน 

  
 
 

 
7 ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ที่เข้ารว่ม เช่น เวยีดนามได้เตรียมความพร้อม 
ด้านกฎหมายดว้ยการออก Decree 46/2020/ND-CP ซ่ึงมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา 
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WCO และ WHO ปรบัปรุงแก้ไขการจัดจำแนกประเภทสินค้าตามระบบ HS  
ที่ใช้ในกรณี COVID-19  

 สืบเนื่องจากกระแสตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามภายหลังจากที่องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้เผยแพร่ 
แนวทางการจัดจำแนกประเภทสินค้าที่ใช้ในกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อช่วงเดือนเมษายน
และพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น WCO ได้ปรับปรุงแนวทางการจัดจำแนกประเภทสินค้าดังกล่าวอีกครั้งเป็น 
ครั้งที่ 3 (3.0 Edition) และได้เผยแพร่ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563  

 การปรับปรุงในครั้งนี้ WCO คำนึงถึงข้อเสนอแนะและคำร้องขอจากสมาชิกให้จัดทำรายการสินค้าเพ่ิมเติม 
รวมทั้งระบุความแตกต่างในการจัดจำแนกสินค้าบางประเภทของสมาชิกบางราย เพื่อให้สมาชิกนำไปพิจารณา
จัดทำคำอธิบายเพิ่มเติม หรือเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการพิจารณาขอคำปรึกษาจากศุลกากร ดังนี้ 
 1. สินค้าใหม่ท่ีเพ่ิมเข้ามาซ่ึงมีเครื่องหมาย * นำหน้า เช่น 
    1.1 เสื้อสำหรับใช้ปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล (scrub tops) แบบหลวมสำหรับสองเพศ 
ทำจากผ้าฝ้ายแบบทอแน่นหรือมีส่วนผสมของฝ้ายมากกว่าร้อยละ 50 โดยไม่มีการเคลือบ หุ้ม หรือผ่านกรรมวิธีใด ๆ 
จัดอยู่ในประเภทย่อย 6211.42 
    1.2 กางเกงสำหรับใช้ปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล (scrub bottoms) แบบหลวมสำหรับ
สองเพศ ทำจากผ้าฝ้ายทอแบบทอแน่นหรือมีส่วนผสมของฝ้ายมากกว่าร้อยละ 50 โดยไม่มีการเคลือบ  หุ้ม หรือ
ผ่านกรรมวิธีใด ๆ จัดอยู่ในประเภทย่อย 6211.42 
    1.3 ผ้ากันเปื้อน (protective apron) ที่ทำจากพลาสติกหรือยางสำหรับใช้แล้วทิ้ง จัดอยู่ในประภทย่อย 
3926.20 
    1.4 สิ ่งที ่หุ ้มหรือสวมทับรองเท้า (boot covers/overshoes) ที่ทำจากพลาสติกหรือยางสำหรับ 
ใช้แล้วทิ้ง จัดอยู่ในประเภทย่อย 3926.90 และ 4016.99 
    1.5 สิ่งที่หุ้มหรือสวมทับรองเท้า (boot covers/overshoes) ที่ทำจากเซลลูโลสหรือกระดาษสำหรับ 
ใช้แล้วทิ้ง จัดอยู่ในประเภทย่อย 4818.90 
    1.6 สิ่งที่หุ ้มหรือสวมทับรองเท้า (boot covers/overshoes) ที่ทำจากผ้าที่ไม่ทอสำหรับใช้แล้วทิ้ง  
จัดอยู่ในประเภทย่อย 6307.90 
    1.7 โพรแพน-1-ออล (โพรพิลแอลกอฮอล์) และ โพรแพน-2-ออล (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์) จัดอยู่ใน
ประเภทย่อย 2905.12 



รายงานความเคล่ือนไหว  

 

ส ำนักงำนทีป่รกึษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรสัเซลส ์HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 19 

 
 

 

    1.8 ม่านชนิดจับจีบแบบใช้ครั้งเดียวที่ทำจากผ้าในประเภท 56.03 ชนิดที่ใช้ระหว่างการผ่าตัด จัดอยู่ใน
ประเภทย่อย 6307.90 
    1.9 ผ้ารองดูดซับ (absorbent pads) ที่ทำจากผ้าไม่ทอสำหรับเตียงในโรงพยาบาล  
     1.9.1 ทำจากผ้าไม่ทอ ไม่ว่ามีการอาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติกหรือไม่ก็ตาม 
โดยมีลักษณะเป็นม้วนสำหรับตัดแบ่งย่อยตามที่ต้องการ หรือมีลักษณะที่ถูกตัดออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ
สี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยไม่มีการกระทำการใด ๆ เพิ่มเติมอีก จัดอยู่ในประเภท 56.03 (ประเภทย่อยขึ้นอยู่กับน้ำหนัก
ของผ้ารอง) 
  1.9.2 ที ่ทำจากผ้าไม่ทอเป็นส่วนประกอบหลัก แต่ต้องมีการกระทำการใด ๆ เพิ ่มเติมเพ่ือ
เปลี ่ยนเป็นรูปแบบอื่น ๆ เช่น กุ ๊น หรือประกอบเป็นผ้าหลายชั ้น เป็นต้น จัดอยู ่ในประเภทย่อย 6307.90  
(บางประเทศจัดอยู่ในประเภท 63.04) 

 2. สินค้าท่ีได้รับการปรับปรุงคำอธิบายสินค้าเท่านั้น จำนวน 3 รายการ ซ่ึงมีเครื่องหมาย ** นำหน้า ได้แก่ 
    2.1 หน้ากากผ้าป้องกันใบหน้าที่ไม่มีตัวกรองแบบถอดเปลี่ยนได้หรือส่วนประกอบเชิงกล รวมถึง
หน้ากากที่ใช้ในห้องผ่าตัดและหน้ากากป้องกันใบหน้าชนิดไม่ทอที่ใช้แล้วทิ้ ง เช่น หน้ากากประเภท N95 (รวมถึง
หน้ากากประเภท N95 ที่มีวาล์วควบคุมการหายใจแบบง่าย เนื่องจากยังคงจัดเป็นหน้ากากท่ีใช้ในการหายใจ ไม่ใช่
หน้ากากป้องกันไอพิษ) จัดอยู่ในประเภทย่อย 6307.90 
    2.2 เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO) โดยการนำโลหิตออกจากร่างกาย และ 
การกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์และนำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดง จัดอยู่ในประเภทย่อย 9019.20 ทั้งนี้  
บางประเทศจัดอยู่ในประเภทย่อย 9018.90 
    2.3 เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดและเทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัล จัดอยู่ในประเภทย่อย 9025.19 

 ในการปรับปรุงแก้ไขในครั้งนี้ WCO ยังได้เพิ่มเว็บลิงค์ไปยังรายการสินค้าทางการแพทย์ของสมาชิก 
บางรายด้วย  

 ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแนวทางการจัดจำแนกประเภทสินค้าฯ ฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/2zUczJn 
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องค์การระหว่างประเทศภาครัฐและภาคเอกชน  
จับมือสร้างฐานข้อมูลมาตรการในช่วง COVID-19 ไว้ ณ จุดเดียว 

 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นานาประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศหลายแห่ง ได้ประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตทางสาธารณสุขครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม 
ข้อมูลเหล่านี้มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นและอยู่กระจัดกระจายตามแหล่งข้อมูลหลายแห่ง อันเป็นอุปสรรคต่อผู้บริหาร
ภาครัฐและผู้ประกอบการในการเข้าถึงและเข้าใจภาพรวมของมาตรการดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ การอำนวยความสะดวก 
ในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและบ่อยครั้ง จึงมีความสำคัญยิ่งในการสร้างความเข้าใจ
อย่างถูกต้องและถี่ถ้วน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน 

 ในการนี้ องค์การศุลกากรโลก (WCO) องค์การการค้าโลก (WTO) การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า 
และการพัฒนา (UNCTAD) สำนักงานเครือจักรภพอังกฤษแห่งรัฐขนาดเล็ก (CSSO) กลุ่มพันธมิตรระหว่างประเทศเพ่ือ
การอำนวยความสะดวกทางการค้า (GATF) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และองค์การศูนย์กลาง
การค้าระหว่างประเทศ (ITC) ได้ร่วมจัดตั้ง COVID19 Trade Facilitation Repository เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตรการในช่วง COVID-19 ของนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศไว้ ณ จุดเดียว โดยสามารถสืบค้นได้
โดยสะดวกโดยใช้คำสำคัญ (keyword) หรืออาจเลือกสืบค้นข้อมูลของแต่ละองค์กรหรือประเภทข้อมูล ได้แก่ บทความ/
ข่าวประชาสัมพันธ์ (article/press release) กรณีศึกษา (case studies) เครื่องมือ (instruments and tools) โครงการ 
(project) รายงาน (report) และเว็บไซต์ 

 ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://www.tfafacility.org/covid19-trade-facilitation 
 
อ้างอิง 
WTO. COVID-19 Trade Facilitation Toolkit. https://www.tfafacility.org/covid19-trade-facilitation.  
 Accessed 25 May 2020. 
WCO. WCO partners with stakeholders to launch a COVID-19 Trade Facilitation Repository.  

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/may/wco-partners-with-stakeholders-to-launch-a-
covid-19-trade-facilitation-repository.aspx. Accessed 25 May 2020. 
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ศุลกากรสหรัฐอเมริกาใช้เทคโนโลยี NII สมัยใหม่ในช่วง COVID-19 

 สืบเนื่องจากมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศุลกากร
สหรัฐอเมริกา (CBP) ได้หันมาใช้เทคโนโลยีตรวจสอบทางกายภาพโดย 
ไม่เปิดตรวจ (non-intrusive inspection: NII) สมัยใหม่ในการตรวจสอบ
ยานพาหนะและผู้โดยสาร เพื่อลดการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่และ
ผู้โดยสารโดยไม่ละเลยภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัย 

 เครื่องแสกนเคลื่อนที่สำหรับยานพาหนะและผู้โดยสารที่ CBP ใช้ในครั้งนี้ มีความเข้มข้นของรังสีเอ็กซ์ใน
ระดับท่ีต่ำ คนขับรถและผู้โดยสารจึงไม่จำเป็นต้องลงมาจากรถระหว่างการแสกน ดังเช่นในกรณีการใช้เครื่องมือที่
ติดตั้งอยู่กับที่ซึ่งแสกนยานพาหนะและผู้โดยสารแยกต่างหากจากกัน กล่าวคือ คนขับรถเพียงขับผ่านเครื่องแสกน
เคลื่อนทีด่ังกล่าว และเครื่องมือจะแสดงผลให้เห็นทั่วทุกส่วนของยานพาหนะในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งเผยให้เห็น
รายละเอียดที่เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบความผิดปกติของยานพาหนะ 

 เครื่องมือดังกล่าวสามารถใช้งานได้ง่าย ใช้เวลาฝึกอบรมไม่นาน และสามารถฝึกอบรมจากระยะไกลได้  
แม้ในช่วง COVID-19 โดยเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งผ่านการฝึกอบรมได้ใช้ตรวจหาและพบยาเสพติดร่วมกับหน่วยสุนัขและ
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ และตั้งแต่ CBP เริ่มใช้เครื่องแสกนดังกล่าวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่
สามารถตรวจยึดเมทแอมเฟตามีนราว 220 ปอนด์ (ประมาณ 100 กิโลกรัม) 

 CBP พึงพอใจกับผลการดำเนินงานทั้งในส่วนการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือจากระยะไกลและการนำ
เครื่องมือไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่ละเลยมาตรการด้าน
สุขอนามัยของรัฐบาล  
 
อ้างอิง 
U.S. Customs and Border Protection. Decentralized Training and Mobile Scanning Equipment Yield Successes. 

https://www.cbp.gov/newsroom/spotlights/decentralized-training-and-mobile-scanning-equipment-yield-successes. 
Accessed 22 June 2020. 
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EU เปิดตัวระบบฐานข้อมูลการจดัจำแนกประเภทสินค้า 

 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สหภาพยุโรป (EU) ได้เปิดตัว CLASS ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลการจัดจำแนก
ประเภทสินค้า สำหรับการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดจำแนกประเภทสินค้า ณ จุดเดียว 

 การสำแดงสินค้าที่นำเข้ามาหรือส่งออกจาก EU ต่อศุลกากร ต้องระบุพิกัดสินค้าตามระบบ Combined 
Nomenclature (CN) ซึ่งเป็นระบบจัดจำแนกประเภทสินค้าของ EU ที่แบ่งประเภทย่อยจนถึงระบบ 8 หลัก หรือตาม
ระบบอื่น ๆ ที่อ้างอิงกับ CN ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการระบุพิกัดของสินค้านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบอัตราภาษี
และมาตรการทางการค้าอ่ืน ๆ ที่ใช้กับสินค้าประเภทนั้น 

 ในระบบ CLASS นี้ มีข้อมูลหลากหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทสินค้า ดังนี้ 
 1. มติของคณะกรรมาธิการประมวลกฎหมายศุลกากร (Conclusions of the Customs Code Committees) 
 2. กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดจำแนกประเภทสินค้า (Classification Regulations)  
 3. คำพิพากษาของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (Rulings of the European Court of Justice) 
 4. ระบบ CN และคำอธิบายพิกัดศุลกากรของ CN (CN Explanatory Notes) 
 5. ข้อมูลพิกัดอัตราศุลกากรและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร การค้า และการเกษตร (TARIC) 

 ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าใช้งาน CLASS ได้ที่ https://webgate.ec.europa.eu/class-public-ui-web/#/search 
  
อ้างอิง 
European Commission. CLASS – Classification Information System. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/class-%E2%80%93-classification-information-system_en. 
Accessed 25 May 2020. 
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EU เปิดตัว platform ใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ระหว่างผู้ประกอบการและศุลกากร 

 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้เริ่มเปิดให้ใช้บริการระบบ 
Standardised Exchange of Information (INF) ซึ ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแลกเปลี ่ยนข้อมูลระหว่าง
ผู้ประกอบการและศุลกากรสำหรับพิธีการเฉพาะด้าน (special procedures)  

 INF ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ EU Customs Trader Portal ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบศุลกากรของ
ประเทศสมาชิกเข้าไว้ด้วยกัน ณ จุดเดียว สำหรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO และคำวินิจฉัยพิกัดอัตรา
ศุลกากรล่วงหน้า (European Binding Tariff Information: EBTI)  

 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา ผู้ประกอบการสามารถใช้ INF ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้ามาผลิต
หรือการแปรรูปภายในประเทศ (inward processing) และการแปรรูปนอกประเทศแล้วนำกลับเข้ามาในประเทศ 
(outward processing) เพ่ือให้ศุลกากรนำมาบริหารจัดการตามกฎเกณฑ์การนำเข้าหรือส่งออกต่อไป 

 ระบบ INF ช่วยให้กระบวนการแลกเปลี่ยนและบริหารจัดการข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิก EU เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และใช้แทนระบบเก่าที่ใช้กระดาษเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

  
อ้างอิง 
European Commission. New online platform to facilitate the standardised exchange of information (INF) between 

economic operators and customs authorities. https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/new-online-
platform-facilitate-standardised-exchange-information-inf-between-economic-operators-and-customs-
authorities_en . Accessed 5 June 2020. 

European Commission. EU Customs Trader Portal.https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-customs-trader-
portal_en . Accessed 5 June 2020. 
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HBI-120 เทคโนโลยี NII ล่าสุดของศุลกากรสหรัฐอเมริกา 
ในภารกิจการป้องกันและปราบปราม 

 Viken Detection บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ได้ประดิษฐ์คิดค้น HBI-120 ซึ่งเป็น
เครื่องแสกนด้วยรังสีเอ็กซ์แบบพกพาสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายของสหรัฐอเมริกาในการปราบปรามยาเสพติด การก่อการร้าย และการกระทำความผิดอื่น ๆ  โดยใช้
อุปกรณ์ตรวจสอบทางกายภาพโดยไม่เปิดตรวจ (non-intrusive inspection: NII) 

 HBI-120 ใช้รังสีเอ็กซ์ในการตรวจหาอาวุธ ยาเสพติด เงินสด หรือวัตถุใด ๆ แม้กระทั่งมนุษย์ที่ถูกซุกซ่อน
ไว้ในส่วนต่าง ๆ ของยาพาหนะ เช่น ในยางรถยนต์ ใต้เบาะที่นั่ง หรือในส่วนที่ออกแบบมาเพ่ือซุกซ่อนและอำพราง
สายตาโดยเฉพาะ (false stowaway) โดยแสดงผลการตรวจหาออกมาเป็นภาพได้ภายในไม่ก่ีวินาที 

 HBI-120 ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับยานพาหนะระหว่างการตรวจสอบด้วยวิธีทั่วไป รวมทั้ง
ปกป้องเจ้าหน้าที่จากการสัมผัสสารอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟนตานิล (fentanyl) ซึ่งเป็นสารเสพติดที่อาจ
ก่อให้เกดิอันตรายถึงชีวิตแม้เพียงสูดดม 

 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา Viken Detection 
ได้ประกาศโครงการแจกจ่าย HBI-120 ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่
พรมแดนที่มีงบประมาณไม่เพียงพอโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือขาย
ในราคาต้นทุน 

 ในปลายป ีน ี ้  Viken Detection ม ีแผนวางจำหน ่าย 
Osprey-UVX ซึ่งเป็นเครื่องแสกนด้วยรังสีเอ็กซ์สำหรับใต้ท้อง
รถยนต์ที่กำลังเคลื่อนที ่

อ้างอิง 
Fox News. New border technology helps combat illegal drug, weapon and cash smuggling. 

https://www.foxnews.com/tech/border-technology-combat-illegal-smuggling. Accessed 22 June 2020. 
Business Wire. Viken Announces “VALOR” Initiative to Provide Local, Underfunded Police Departments with Handheld 

Technology to Fight the Opioid Crisis. https://www.businesswire.com/news/home/20200604005551/en/Viken-
Announces-%E2%80%9CVALOR%E2%80%9D-Initiative-Provide-Local-Underfunded. Accessed 22 June 2020. 
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ศุลกากรญี่ปุ่นประกาศวิสัยทัศน์ SMART Customs Concepts 2020 

เมื ่อวันที ่ 18 มิถุนายน 2563 ศุลกากรญี่ปุ ่นประกาศวิสัยทัศน์ SMART Customs Concepts 2020 
(SMART Zeikan Koso 2020) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยในระยะกลางและระยะยาวของ
ศุลกากรญี่ปุ่นให้ทันกับการขยายตัวของการค้าโลก เปลี่ยนแปลงทางสังคม และการคิดค้นเทคโนโลยีล้ำสมัยในช่วง 
20-30 ปีข้างหน้า 

หลักการของ SMART Customs Concepts 2020 ประกอบด้วยคำสำคัญ 4 คำ ดังนี้ 
S: Solution ยกระดับการอำนวยความสะดวกทางพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ประกอบการและผู้โดยสาร 
MA: Multiple-Access ขยายและเสริมสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

ผู้ประกอบการ เพ่ือยกระดับการตรวจสอบควบคุมที่พรมแดนและการอำนวยความสะดวกในขณะเดียวกัน 
R: Resilience เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมและภัยธรรมชาติ 
T: Technology & Talent นำเทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในพิธีการศุลกากรให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยฝึกอบรมบุคลากรให้พร้อมใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าว พร้อมทั ้งทบ ทวน 
การปฏิบัติงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท่ีทำงาน 

ในการนี้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกคนจะได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนา  
การปฏิบัติงานเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของบุคลกากรด้วย โดยจะมีการติดตามผลในทุกปีและทบทวน
หลักการในทุก 3 ปี 
 
อ้างอิง 
Japan Customs. 税関行政の中長期ビジョン「スマート税関構想 2020」. 

https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/smart/index.htm. Accessed 22 June 2020. 
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วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลากากร) พร้อมด้วยข้าราชการจากสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร  

ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้แก่ นายเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ 
เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ 
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมี 
ฯพณฯ มนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์  
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนนำข้าราชการทุกหน่วยงานภายใต้  
คณะกรรมการบริหารที มประเทศไทย ณ กรุ งบรัสเซลส์   
พร้อมกันลงนามและถวายพระพร 
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การประชุม Virtual Working Group on the Comprehensive Review of the 
Revised Kyoto Convention 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ 
เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมการประชุม Virtual Working Group on the Comprehensive Review of the 
Revised Kyoto Convention (VWGRKC) เพ่ือรับทราบและรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงอนุสัญญาเกียวโต 
(ฉบับแก้ไข) โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมจากระยะไกลในระหว่างที่องค์การศุลกากรโลก (WCO) ยังไม่สามารถ
ดำเนินการจัดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ได้ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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