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• องค์การ OECD มีบทบาทในการ
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน 

 องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 
๒๕๐๓ ปัจจุบันมีสมาชิก ๓๕ ประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ภารกิจหลัก
ของ OECD คือ กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าโลก และเป็นเวทีในการ
เปรียบเทียบนโยบาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประสานงานนโยบายทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งรวมถึงการปราบปรามการค้าผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน 

 ในจดหมายข่าวฉบับนี้ พวกเราขอน าเสนอการประชุม OECD Task Force on 
Countering Illicit Trade ซึ่งจัดเมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ หัวข้อส าคัญหัวข้อ
หนึ่ ง คือ การปราบปรามการค้าผิดกฎหมายในเขตประกอบการเสรี (FTZ) โดยมี 
การน าเสนอผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ตั้งแต่ปัญหาเชิงโครงสร้างที่เอ้ืออ านวยต่อการค้าผิด
กฎหมายใน FTZ ทั่วโลก กรณีศึกษาสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง และแนวปฏิบัติที่ดีของตุรกี 

 ถึงแม้ว่าการค้าผิดกฎหมายในเขตประกอบการเสรีมีลักษณะเฉพาะตัวบางอย่าง 
แต่ก็สามารถน าองค์ความรู้เรื่องนี้มาใช้ประยุกต์ใช้กับการจัดการค้าผิดกฎหมายที่เกิดใน
พ้ืนที่ อ่ืน ๆ ได้ เช่นกัน เช่น นโยบายการจัดการสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงและระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมตรวจตราสินค้า พวกเราหวังว่า จดหมายข่าวฉบับนี้จะมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาเขตประกอบการเสรีของประเทศไทยให้มีบทบาทส าคัญในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและปกป้องสังคมในขณะเดียวกันครับ 

                                        เทิดศักดิ์ สุวรรณมณี 
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                    กบัการป้องกนัและ 

ปราบปรามการคา้ผิดกฎหมาย 

องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

(OECD) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 
๒๕๐๓ ปัจจุบันมีสมาชิก ๓๕ ประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรปและอเมริกาเหนือ ภารกิจ
หลักของ OECD คือกระตุ้นการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการค้าโลก และเป็นเวที เปรียบเทียบ
นโยบาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่
ต่างเผชิญร่วมกัน และประสานงานนโยบายทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่ งรวมถึ ง 
การปราบปรามการค้าผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน 

OECD เห็นความส าคัญของผลกระทบและรูปแบบ
การค้ า ผิ ดกฎหมายจึ ง ได้ จั ดตั้ ง  Task Force on 
Countering Illicit Trade (TF-CIT) เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิรูปนโยบายและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการสกัดกั้นและยับยั้งการค้าผิดกฎหมายใน

ทุกภาคส่วน โดยเมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐  
TF-CIT ไ ด้ จั ด ป ร ะชุ ม เ พ่ื ออภิ ป ร า ย เ กี่ ย ว กั บ ขี ด
ความสามารถขององค์กรรัฐในการปราบปรามการค้า
ผิดกฎหมาย การค้าผิดกฎหมายในเขตประกอบการเสรี 
(FTZ) การค้าผิดกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)  และการลดอุปสงค์
สินค้าผิดกฎหมาย (demand side reduction) โดยมี
ผู้ แทนจากส านั ก งานที่ ป รึ กษาการศุ ลกากร  ณ  
กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมประชุมและอภิปรายด้วย 

ในหัวข้อแรก การสร้างเสริมขีดความสามารถของ
องค์กรในการปราบปรามการค้ าผิดกฎหมาย 
ส านักงานเลขาธิการ OECD ได้น าเสนอผลการส ารวจ
ขีดความสามารถขององค์กรใน ๓ หัวข้อหลัก คือ 
บทลงโทษเพ่ือยับยั้งการค้าผิดกฎหมาย การอาศัย
ประโยชน์ FTZ และ e-commerce ในการท าการค้า
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ผิดกฎหมาย โดยมีค าถามอภิปรายที่ส าคัญ เช่น รัฐบาล
จะสามารถประเมินประสิทธิภาพและความยั่งยืนของ
ยุทธศาสตร์ในการปราบปรามการค้าผิดกฎหมายได้
อย่างไร ผลการประเมินจะน ามาขับเคลื่อนแผนนโยบาย
ได้อย่างไร ประเทศสมาชิกจะค้นหาและแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดได้อย่างไร และนานาประเทศจะ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศได้อย่างไร 

เพ่ือขยายผลของหัวข้อแรก OECD ได้จัดตั้งหัวข้อ
อภิปราย เกี่ ยวกับ เขตประกอบการ เสรี  (FTZ) 
โดยเฉพาะ โดยจากผลการส ารวจพบว่า มีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ถึงความเสี่ยงของการค้าผิดกฎหมาย การ
ฟอกเงิน (money laundering) และอาชญากรรมอ่ืน 
ๆ ใน FTZ ทั่ว โลกที่ขาดการตรวจตราดูแลอย่ าง
เพียงพอ ในหัวข้อนี้ มีการน าเสนอแนวปฏิบัติของ
รัฐบาลตุรีในการจัดการ FTZ ทั้งเชิงกฎหมายและเชิง
การปฏิบัติการ รวมทั้งการควบคุมสินค้าที่มีความเสี่ยง
สูง เช่น บุหรี่ รถยนต์หรู โดยรายละเอียดจะน าเสนอใน
บทความต่อ ๆ ไป 

นอกจากนี้ การลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่ายังเป็น
หัวข้อที่ส าคัญในการประชุม เนื่องจากมีความเสี่ยงและ
ต้นทุนต่ า แต่ผลตอบแทนสูง และมักมีความเชื่อมโยง
กับการค้ายาเสพติด (narcotic) อาวุธ (arms) การฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง (corruption) และการสนับสนุนทาง
การเงินแก่ขบวนการก่อการร้าย (terrorist groups) ใน
หัวข้อนี้ มีการอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่เ อ้ือต่อการ
ลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า จุดที่มีความเสี่ยงสูงในห่วง
โซ่โลจิสติกส์ทั้งประเทศต้นทาง ประเทศผ่านแดน และ
ประเทศปลายทาง รวมทั้ งการฟอกเงินซึ่ ง เป็ น 
ข้อท้าทายหลักในการปราบปรามการค้าเหล่านี้ 

ในส่ วนของการค้ าผิ ดกฎหมายที่ เ ชื่ อมโยงกั บ  
e-commerce พบว่า การค้าระหว่างผู้ประกอบการ
และผู้บริ โภค (B2C) และการค้าระหว่างผู้บริ โภค 
(C2C) มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการค้าสินค้าผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะสินค้าลอกเลียนแบบ (counterfeits) หรือ
ละ เมิ ดทรัพย์ สิ นทา งปัญญา  (IPR infringement) 
เนื่องจากการค้าบน e-commerce platform สามารถ
อ าพรางตัวตนได้ง่าย มีตลาดกว้างขวาง และเข้าถึงง่าย 

ในการนี้  มีการอภิปรายเกี่ ยวกับวิ ธี 
การปราบปรามธุ รกิ จ  e-commerce  
ผิดกฎหมาย มาตรการสมัครใจของผู้ขาย
ท า ง อ อ น ไ ล น์ ส า ม า ร ถ  (voluntary 

measures) ในการลดหรือยับยั้งกิจกรรม
ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นใน platform ของตน 
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของไปรษณีย์และ
ผู้ประกอบการขนส่งและความเป็นไปได้

Credit: droit-patrimoine.fr 
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ในการผสานความแตกต่างของทั้งสองภาคส่วนเพ่ือลด
โอกาสที่ผู้ลักลอบจะอาศัยประโยชน์ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่สามารถน ามาตรวจหาสินค้าผิดกฎหมายโดย
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
รวมทั้งมาตรการที่นานาประเทศสามารถปฏิบัติเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยงโดยมีการแจ้ง
เตือนล่วงหน้าและไม่ท าให้เกิดความล่าช้าเพ่ิมข้ึน 

ในประการสุดท้าย ที่ประชุมได้อภิปรายเกี่ยวกับการลด
อุปสงค์สินค้าผิดกฎหมาย โดยมีทั้งปัจจัยทางกฎหมาย
และทางสังคมที่เอ้ืออ านวยหรือช่วยลดแรงจูงใจในการ
ซื้อขายสินค้าผิดกฎหมายบางประเภท การรณรงค์ให้
สาธารณชนตระหนักถึงอันตรายจากการบริโภคอุปโภค
สินค้าผิดกฎหมาย รวมทั้งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม มาตรการที่จะส่งผลให้เกิดการลด 
อุปสงค์สินค้าผิดกฎหมายจึงมีความส าคัญ ทั้งมาตรการ
ทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคทั่วทั้งโลก และมาตรการทางเศรษฐกิจที่
กระตุ้นเศรษฐกิจและลดอุปสงค์สินค้าผิดกฎหมายใน
เวลาเดียวกัน 

บทบาทและข้อเสนอแนะขององค์การ OECD สะท้อน
ให้เห็นว่า ไม่ใช่เพียงองค์การศุลกากรโลกเท่านั้นที่มี
หน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมการค้าผิด

กฎหมาย เนื่ องจากประเด็นดั งกล่ าวยั งอยู่ ใน 
ความสนใจขององค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ด้วย 
นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาการค้าผิดกฎหมายต้อง
อาศัยความร่วมมือระหว่างศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ทั้ ง ในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ 
เนื่องจากการควบคุมทางศุลกากรเป็นการแก้ไขปัญหา
เพียงจุดหนึ่งเท่านั้น และต้องอาศัยการประสานงานกับ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ไปรษณีย์ ผู้ประกอบการขนส่ง 
รวมทั้งมาตรการที่แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยเฉพาะ
มาตรการที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วย
เช่นกัน 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้เผยแพร่
จดหมายข่าว WCO news ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ มี
บทความเกี่ยวกับการค้าบุหรี่ผิดกฎหมาย การค้า 
ผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับ e-commerce และความ
เสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานระหว่างการผ่านแดน ผู้ที่สนใจ
สามารถดาวน์โหลดจดหมายข่างดังกล่าวได้ตามแหล่ง
อ้างอิงท้ายบทความนี้  ส่วนในจดหมายข่าวของ
ส านักงานฯ ฉบับนี้ จะขอน าเสนอเกี่ยวกับข้อเสนอของ 
OECD เกี่ยวกับการค้าผิดกฎหมายในประเด็นต่าง ๆ 
ต่อไป  

 
อ้างอิง: 
OECD. 5th Task Force Meeting on Countering Illicit Trade: Agenda. 28-29 March 2017.  
OECD. About the OECD. http://www.oecd.org/about/. Accessed 22 October 2017. 
WCO. WCO News: October 2017. http://www.wcoomd.org/en/media/wco-news-magazine/latest.aspx.  
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ปัญหาเชิงโครงสรา้งของ FTZ  

ท่ีพบทัว่ไปในประเทศต่าง ๆ  

ความส าคัญของเขตประกอบการเสรี (FTZ) ในการ

กระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนได้เป็นที่ประจักษ์
จากงานวิจัยหลายฉบับ ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ประเทศก าลังพัฒนาที่ใช้ FTZ เป็นเครื่องมือในการเพ่ิม
อัตราการลงทุนและการค้าจากต่างประเทศมักมีข้อ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางการค้าและมีเสรีภาพทาง
เศรษฐกิจที่สูงขึ้น เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้ 
และจีน๑ ที่ FTZ เป็นแหล่งรายได้ส าคัญในผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) อย่างไรก็ตาม การยกเว้น
หรื อลดหย่ อนภ าษี  พิ ธี ก า ร ศุ ล ก ากรที่ ง่ า ย ขึ้ น 
ภาระหน้าที่ทางการเงินที่ผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการ 
และขั้นตอนทางราชการที่ลดความซับซ้อนลงใน FTZ 
ได้กลายเป็นดาบสองคมที่ผู้ประกอบการบางรายหรือ
องค์กรอาชญากรรมอาศัยในการประกอบกิจกรรมผิด
กฎหมาย 

การค้าผิดกฎหมายใน FTZ อาจแบ่งออกได้เป็น ๒ 
ประเภท ได้แก่ 

                                                           
๑ อ่านเพ่ิมเติมได้ที่ https://maga.fiu.edu/academic-tracks/capstone-

project/2014-capstone-working-papers/socom-
capstone_dubarry_ametovav_edited-final_dawndavies.pdf 

๑. การเคลื่อนย้ายที่ผิดกฎหมาย (illicit transfer) คือ 
การเคลื่อนย้ายสินค้า/บริการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
จากเขตภาษีหนึ่งไปยังอีกเขตภาษีหนึ่ง 
๒. การผลิตที่กฎหมาย (illicit production) คือ การ
ผลิตสินค้าใน FTZ โดยไม่ผ่านการตรวจสอบหรือการ
ก ากับดูแลจากหน่วยงานรัฐ และ/หรือการใช้วัตถุดิบ
ปลอมแปลงหรือวัตถุดิบของแท้ที่น าเข้ามาใน FTZ ด้วย
วิธีที่ผิดกฎหมาย 

การค้าผิดกฎหมายทั้ง ๒ รูปแบบข้างต้น เกิดจากปัญหา
เชิงโครงสร้างของ FTZ ๔ ประการ ดังนี้ 

Credit: Financial Tribune 
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๑. โครงสร้างทางกฎหมายและระบบการปฏิบัติงาน
ของศุลกากรใน FTZ  
การขาดแคลนการควบคุมตรวจสอบทางกายภาพของ
ศุลกากรใน FTZ เป็นช่องว่างหลักที่ผู้ประกอบการหรือ
องค์กรอาชญากรรมอาศัยในการลักลอบค้าสินค้า โดย
ช่องว่างดังกล่าวมักเกิดจากความขัดแย้งระหว่างนิยาม
ของเขตศุลกากรและขอบเขตอ านาจ 

ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศเกี่ยวกับ 
FTZ สินค้าที่อยู่ภายในเขต FTZ ถือว่าอยู่ภายนอกเขต
ศุลกากรตราบเท่าที่เกี่ยวกับการบังคับใช้บทบัญญัติ
เรื่ องภาษี เท่านั้น โดยในส่วนของบทบัญญัติที่ ไม่
เกี่ยวข้องกับภาษี ถือว่า สินค้าและกิจกรรมใด ๆ ที่
เกิดข้ึนใน FTZ อยู่ในเขตศุลกากร    

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงพบว่า โครงสร้างทาง
กฎหมายและโครงสร้างระดับการปฏิบัติการมักจ ากัด
อ านาจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการก ากับดูแลสินค้า
ผ่านแดนใน FTZ ไปยังประเทศหรือ FTZ อ่ืน ๆ ด้วย
เหตุนี้ ความเสี่ยงที่สินค้าที่เข้ามา ผลิต หรือติดฉลากใน 
FTZ จะไม่ได้ถูกตรวจสอบจึงเพ่ิมสูงขึ้นจนถึงระดับที่น่า
เป็นห่วง 

๒. การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีใน FTZ ทั่วโลก 
ความเสี่ยงประการถัดมาเกิดจากการลดหย่อนหรือ
ยกเว้นภาษีใน FTZ ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการลักลอบค้า
สินค้าที่ปกติต้องเสียภาษีในอัตราที่สูง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในระหว่างเขตหรือภูมิภาคที่มีการก ากับดูแลที่จ ากัด 
นอกจากนี้ รายได้ภาครัฐที่ลดลงจากการลดหย่อนหรือ

Credit: The New York Times 
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ยกเว้นภาษีเป็นการลดแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ในการตรวจสอบดูแลอย่างเคร่งครัด เนื่องจากรายได้
ของรัฐที่ลดลงมักมีผลกระทบในทางลบต่อทั้งการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร 

๓. อ านาจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรใน FTZ ทั่วโลก 
แม้กฎหมายภายในประเทศมีบทบัญญัติที่พยายามขจัด
ข้อท้าทายที่เกิดจากสถานะพิเศษของ FTZ และก าหนด
อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ก ากับดูแลแล้วก็ตาม แต่
ความสามารถและประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่  
งบประมาณ เครื่องมือ เทคโนโลยี (เช่น กล้อง และ
ระบบรักษาความปลอดภัย) และทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่
จัดสรรมาให้องค์กรซึ่งล้วนมีความส าคัญยิ่งในการต่อสู้
กับการค้าผิดกฎหมาย 

นอกจากนี้  เนื่องจากการตรวจสอบ
สินค้าทางกายภาพทุกชิ้นที่เข้ามาใน 
FTZ เป็นสิ่ งที่ ไม่สามารถกระท าได้  
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
ศุลกากรจึงมีความส าคัญมาก โดย
ร ะบบกา ร จั ด ก า ร คว าม เ สี่ ย ง ที่ มี
ประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันความเสี่ยง
ตั้งแต่ระยะแรกและจัดการปัญหาตั้งแต่
ต้น เหตุ  การขาดแคลนระบบการ
จั ดการคว า เสี่ ย ง และการจั ดสรร
เจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่เพียงพอมัก

เป็นสาเหตุส าคัญของการค้าผิดกฎหมายใน FTZ 

๔. การประสานงานระดับองค์กรใน FTZ ทั่วโลก 
ความเสี่ยงประการส าคัญที่เกิดจากโครงสร้างของ FTZ 
ทั่วโลก คือ ความเสี่ยงที่ผู้ลักลอบจะอ าพรางสินค้าด้วย
การประกอบ ผลิต เปลี่ยนแปลง จัดเก็บ บรรจุใหม่ 
หรือติดฉลากใหม่ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องอาศัย
ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแล FTZ 

โดยทั่วไปแล้ว FTZ อยู่ภายใต้การจัดการดูแลของ
หลากหลายหน่วยงานโดยศุลกากรเป็นเพียงหน่วยงาน
หนึ่งเท่านั้น การจดทะเบียนบริษัทและลูกจ้าง การออก
ใบอนุญาต การประสานงาน และการด าเนินงานต่าง ๆ 
มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบแตกต่างกันไป รวมทั้ง

Credit: European Parliamentary Research Service Blog 
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อาจมีเอกชนเข้าร่วมบริหารจัดการด้วย ด้วยเหตุนี้ การ
ร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานเหล่านี้จึงมี
ความส าคัญยิ่งในการปราบปรามการค้าผิดกฎหมายใน 
FTZ 

ในการจัดการปัญหาเชิงโครงสร้างดังกล่าว ศุลกากร
ตุรกีได้สร้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมจัดการ FTZ 
โดยเฉพาะ รวมทั้งมีมาตรการควบคุมสินค้าที่มีความ
อ่อนไหวอย่างเคร่งครัดโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 
ดังจะกล่าวในบทความต่อไป 

อ้างอิง 
Ametova, Emiliya. The Paradox of Free Trade Zones: Economic Prosperity and Transnational Crime.  
 https://maga.fiu.edu/academic-tracks/capstone-project/2014-capstone-working-papers/socom-
 capstone_dubarry_ametovav_edited-final_dawndavies.pdf. Accessed 17 Ocotober 2017. 
Turkish Ministry of Economy. Countering Illicit Trade in Turkey’s Free Zones. 5th OECD Task Force Meeting on 
 Countering Illicit Trade. 28-29 March 2017.  
International Chamber of Commerce. Controlling the Zone: Balancing Facilitation and Control to Combat 
 Illicit Trade in the World’s Free Trade Zones”. May 2014. 
 https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/Combating-illicit-trade-in-FTZs-1.pdf. 
 Accessed 17 October 2017. 
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ปัญหาการลกัลอบคา้ผลิตภณัฑย์าสบูใน FTZ และ

ขอ้เสนอแนะขององคก์าร OECD 

รัฐบาลทั่วโลกที่ประกาศเขตประกอบการเสรี (Free 

Trade Zone: FTZ) ต่างพบว่า FTZ สร้างแรงจูงใจ
และดึงดูดการค้าการลงทุนอันเป็นผลดีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกัน FTZ ได้กลายเป็นแหล่ง
อาชญากรรมที่อาชญากรอาศัยประโยชน์จากนโยบาย
การควบคุมตรวจสอบที่ผ่อนปรนลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
องค์กรก่อการร้ายที่อาศัยการลักลอบค้าบุหรี่ใน FTZ 
ในการแสวงหาก าไรเพ่ือไปใช้ในกิจกรรมก่อการร้าย ใน
บทความนี้จะขอกล่าวถึงรูปแบบที่ผู้ประกอบการและ
องค์กรอาชญากรใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ในทาง
มิชอบจากนโยบายผ่อนปรนใน FTZ รวมทั้งข้อเสนอ
ขององค์การเ พ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ 
การพัฒนา (OECD) ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ประกอบการและองค์กรอาชญากร
อาศัยประโยชน์จาก FTZ ใน ๓ รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 

๑. การลักลอบขนสินค้าผ่านแดน (illegal 
transshipment) ผู้ลักลอบใช้ประโยชน์จากพิธีการ
ศุลกากรที่ง่ายข้ึนและการควบคุมตรวจสอบที่ผ่อนปรน
ในการอ าพรางถิ่นก าเนิด
และลักษณะของสินค้า
ด้วยการส าแดงเท็จ หรือ
ส าแดงเป็นสินค้าผ่านแดนแล้วน าไปเก็บไว้ในคลังสินค้า

เพ่ืออ าพรางการขนส่งในทอดต่อไป รวมทั้งจัดการ
ปลอมแปลงเอกสาร และใช้สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกใน FTZ เป็นฐานในการจัดจ าหน่ายสินค้า
ไปทั่วโลกโดยหลีกเลี่ยงภาษีและข้อก าหนดตาม
กฎหมายท้องถิ่น 

การปฏิบัติการ GRYPHON ขององค์การศุลกากร
โลกพบว่า FTZ มีส่วนส าคัญในการลักลอบค้า
บุหรี่ โดยสินค้าที่มาถึงใน FTZ จะถูกน ามา
บรรจุ ใหม่ ในคอนเทนเนอร์ อ่ืน และแจ้ ง
เจ้าหน้าที่ว่า สินค้าส่วนนั้นได้สูญหายไป ก่อน
จะถูกเคลื่อนย้ายออกจาก FTZ ผ่านการ
ส าแดงเท็จหรืออ าพรางไปกับสินค้าอ่ืน 

๒. การใช้เป็นฐานการผลิต 
(manufacturing base) ผู้ผลิตบางราย
ผลิตบุหรี่ราคาถูกที่ถูกกฎหมายใน FTZ แต่
ไม่ได้ควบคุมห่วงโซ่อุปทาน บุหรี่จึงถูกขาย
ให้กับผู้ลักลอบที่ส่งออกสินค้าไปทั่วโลก โดย
บุหรี่มักถูกส าแดงส่งออกอย่างถูกต้อง แต่ถูก
ส าแดงเป็น

Credit: Native Mothering 
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สินค้าประเภทอ่ืนในการน าเข้าที่ปลายทาง นอกจากนี้ 
ผู้ลักลอบผลิตหรือผู้ผลิตที่ไม่มีใบอนุญาตยังใช้ FTZ ใน
การผลิตบุหรี่ลอกเลียนแบบด้วย 

๓.  การ เล็ดลอดของบุหรี่ ที่ ยั ง ไ ม่ ได้ช าระภาษี  
(leakage of non-duty paid products) ผู้ลักลอบ
อาศัยการควบคุมทางศุลกากรที่ผ่อนปรนใน FTZ และ
บริเวณโดยรอบในการเคลื่อนย้ายบุหรี่จาก FTZ ไปยัง
ตลาดในบริเวณใกล้เคียงโดยไม่ช าระภาษี ก่อให้เกิดการ
แข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับบุหรี่ท้องถิ่นหรือที่
น าเข้าอย่างถูกกฎหมาย ทั้งนี้ บุหรี่มักถูกลักลอบน าเข้า
มาใน FTA ในลักษณะพัสดุขนาดเล็กที่ไม่ได้ใส่ตู้คอน
เทนเนอร์ (uncontainerized shipment) แล้วน ามา

                                                           
๑ ปัจจุบันมีประเทศที่ให้สัตยาบนั ๓๓ ประเทศ โดยจะมีผลบังคบัใช้ 
๙๐ วัน หลังจากมีประเทศที่ให้สัตยาบันครบ ๔๐ ประเทศ ทั้งนี้ 
ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันพิธีสารดังกล่าว 

บรรจุใหม่อีกครั้งในตู้คอนเทนเนอร์ที่ไม่มีระบบติดตาม 
(untraceable) และส าแดงเท็จเป็นสินค้าอ่ืน ๆ ก่อนจะ
ขนย้ายออกจาก FTZ ทางถนน 

ในการนี้ องค์การ OECD เสนอแนะให้ประเทศที่ให้
สั ต ย าบั น  Protocol to Eliminate Illicit Trade in 
Tobacco Products ขององค์การอนามัยโลกปฏิบัติ
ตามพิธีสารดังกล่าว๑ ซึ่งได้วางแนวทางในการต่อสู้กับ
ปัญหาการลักลอบค้าบุหรี่ใน FTZ เช่น 

- ใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการผลิต
และธุรกรรมเกี่ยวกับยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบใน FTZ 
- ยับยั้งการปลอมปนยาสูบรวมกับผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ใน 
ตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันเมื่อออกจาก FTZ 
- ใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบการผ่านแดน
ระหว่างประเทศและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 
รวมทั้ งตรวจสอบให้แน่ใจว่า สินค้าที่ส าแดงเพ่ือ 
การส่งออกเป็นไปตามข้อก าหนดตามกฎหมายของ
ประเทศปลายทาง 
- ใช้ระบบใบอนุญาตในการผลิต น าเข้า และส่งออก
ยาสูบ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องมือใน FTZ พร้อมทั้ง
ก าหนดเงื่อนไขในการประกอบกิจการให้ชัดเจน เช่น มี
สินค้าใดบ้างที่สามารถน าเข้ามาใน FTZ ได ้
- ก าหนด ให้ ก ระท า  due diligence ห รื อกา ร ใ ช้
มาตรการอันสมควรเพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดหรือ
การกระท าผิดในการประกอบกิจการใน FTZ รวมทั้ง

(https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IX-

4-a&chapter=. &lang=en) 

Credit: Tobacco 
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การก าหนดให้ผู้ประกอบการตรวจสอบว่า อุปทาน
เป็นไปตามสัดส่วนของอุปสงค์ท่ีถูกกฎหมายหรือไม่ 
- ก าหนดให้ผู้ประกอบการใน FTZ เก็บรักษาข้อมูล
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบบัญชีวัสดุที่ใช้ผลิต ยืนยัน
ความถูกต้องของปริมาณสินค้าและอุปกรณ์การผลิต
ตามใบอนุญาต และควบคุมการขนส่งสินค้าที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีชั่วคราว 
- ควบคุมตรวจสอบทางการเงินของธุรกรรมยาสูบ
ภายใน FTZ 
- ก าหนดฐานความผิดและบทลงโทษที่เหมาะสม 

นอกจากนี้ สินค้าผิดกฎหมายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายควรถูกยึดและท าลายโดย
ผู้ ป ระกอบการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ นผู้ ออกค่ า ใช้ จ่ าย 

นอกจากนี้ ควรมีการเรียกเก็บค่าปรับและใช้บทลงโทษ
อ่ืน ๆ เช่น การยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาต ตามระดับ
ความร้ายแรงของการกระท าผิด  

รัฐบาลควรทบทวนความมีประสิทธิภาพของมาตรการ
ทางศุลกากรและมาตรการควบคุมอ่ืน ๆ เป็นระยะ 
รวมทั้งพิจารณาการใช้มาตรการแก้ไขสถานการณ์ 
(corrective measures) รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐอ่ืนในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม
ระหว่างประเทศ ในโลกยุคปัจจุบันที่องค์กรก่อการร้าย
และองค์กรอาชญากรรมได้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
จาก FTZ ในระดับที่น่าเป็นห่วง รัฐบาลควรด าเนินการ
ดังกล่าวข้างต้นเพ่ือลดช่องทางส าหรับการประกอบ
กิจการผิดกฎหมายใน FTZ ต่อไป 

 
อ้างอิง: 
Morantz, Michael. ITIC Toolkit to Reduce the Use of Free Trade Zones for Illicit Trade in Tobacco Products. 
 5th OECD Task Force Meeting on Countering Illicit Trade. 28-29 March 2017.  
UN Treaty Collection. Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products. 
 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IX-4-a&chapter=9&lang=en. 
 Accessed 15 Ocotober 2017. 
WCO. WCO announces the results of its first global operation against illicit trade in tobacco. 
 http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2014/october/wco-announces-the-results-of-its-first-
 global-operation-against-illicit-trade-in-tobacco.aspx. Accessed 15 October 2017. 
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ตรุกีกบัการควบคมุสินคา้ท่ีมีความเสี่ยงสงูใน FTZ:  

กรณีศึกษาการจ าหน่ายน ำมนัพ้ืนฐำน (base oil) 

การใช้มาตรการบังคับป้องกันเสียก่อน (pre-emptive 

measures) นอกเหนือจากการควบคุมทางศุลกากร
เพียงอย่างเดียวมีความส าคัญในบริบทการค้าโลกที่มี
ความซับซ้อนและปริมาณการค้าที่เพ่ิมขึ้นและมีการ
เคลื่อนไหวผ่านชายแดนที่รวดเร็ว การแยกแยะการค้าที่
ถูกกฎหมายจากการค้าผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ท้าทาย
อย่างยิ่งเมื่อผู้ประกอบการอาศัยตัวกลางต่าง ๆ shell 
company๑ และกระท าการเบี่ยงเบนทางการค้า จึง
ต้องมีมาตรการป้องกันเสียแต่เนิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง 

ตามหลักกฎหมาย FTZ ของตุรกี การค้าระหว่าง FTZ 
กับประเทศที่สามไม่ตกอยู่ภายใต้กฎหมายการค้ากับ
ต่างประเทศ (foreign trade regime) กล่าวคือ สินค้า
ที่เข้ามาใน FTZ จากประเทศที่สามโดยตรงและถูก
ขนส่งไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยตรงจะไม่เสียภาษี
ศุลกากร นอกจากนี้ สินค้าผ่านแดนสามารถขนส่งผ่าน 
FTZ โดยไม่ต้องผ่านพิธีการศุลกากร ด้วยเหตุนี้ การค้า
ขายผ่าน FTZ จึงมีความเสี่ยงสูงและต้องมีมาตรการ
จัดการความเสี่ยง  

                                                           
๑ หรือบริษัทที่ว่างเปล่าเหมือนเปลือกหอย ไม่มีหน้าที่อื่นนอกเหนือจาก
การบริหารเงินและหลักทรัพย์และปิดบังชื่อเจ้าของตัวจริงของเงินและ
หลักทรัพย์ดังกล่าว 

มาตรการส าคัญประการหนึ่ง คือ การก าหนดบัญชี
สิ น ค้ า ที่ มี ค ว า ม เ สี่ ย ง สู ง  (Sensitive Goods List) 
ส าหรับสินค้ า อันตรายต่อสุขอนามัยมนุษย์ และ
สิ่งแวดล้อมหรือมีความเสี่ยงต่อการลักลอบ เพ่ือใช้
พิจารณาการให้ใบอนุญาตผู้ประกอบการใน FTZ โดย
อธิบดีสามารถปฏิเสธค าร้องหรือก าหนดให้ผู้ร้องถอน
สินค้าบางประเภทออกจากใบค าร้องได้ ทั้งนี้ บัญชี
สินค้าท่ีมีความเสี่ยงสูงพร้อมรหัสศุลกากร เป็นจดหมาย
เวียนที่เป็นความลับ โดยระบบ SBBUP ดังกล่าว  ใน
บทความก่อนหน้ามีข้อมูลของสินค้าเหล่านี้อยู่ เ พ่ือ
ควบคุมธุรกรรมสินค้าเหล่านี้ใน FTZ 

หลักการส าคัญเกี่ยวกับสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงที่จะ
น าเข้ามาใน FTZ มีดังนี ้

- โดยทั่วไป การค้าขายสินค้าที่มีความเสี่ยงสู งไม่
สามารถกระท าได้ แต่ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต
ผลิตสามารถใช้สินค้าประเภทนี้ได้ในฐานะวัตถุดิบ 
(input) ในขั้นตอนการผลิตเท่านั้น 
- สินค้าที่มีความเสี่ยงสูงบางประเภทสามารถน าเข้ามา
ใน FTZ ได้ในปริมาณที่จ ากัด แต่ไม่สามารถจัดเก็บโดย
ไม่มีก าหนดได้ 
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-  การน าสินค้ าที่ มี ความเสี่ ย งสู ง เข้ ามาต้องวาง
หลักประกัน โดยมูลค่าหลักประกันขึ้นอยู่กับระดับ
ความเสี่ยง 
- สินค้าบางประเภท เช่น เศษเหล็ก (scrap metals) 
ไม่สามารถน าเข้ามาได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

กรณีศึกษาการค้าพ้ืนฐานใน FTZ ดังต่อไปนี้อาจเป็น
กรณีศึกษาที่ดีกรณีหนึ่งที่แสดงถึงความพยายามในการ
ใช้มาตรการบังคับป้องกันการค้าผิดกฎหมายเสียแต่เนิ่น 
ส าหรับสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง 

น้ ามันพ้ืนฐาน (base oil) เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ได้
จากการกลั่นน้ ามันดิบ (crude oil) ส าหรับใช้ในการ
ผลิตของเหลวที่ใช้ในกระบวนการผลิตโลหะ (metal 
processing fluid) หรือน้ ามันเครื่องหรือน้ ามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์ (motor oil)  อย่างไรก็ตาม มีการน าน้ ามัน
พ้ืนฐานไปใช้ ในทางที่ผิดโดยน าไปใช้แทนน้ ามัน

เชื้ อ เพลิ งดี เซลส าหรับยานพาหนะซึ่ งก่อ ให้ เ กิด
ผลกระทบตามมาอย่างมหาศาล  

ภาษีเชื้อเพลิงในอัตราที่สูงเป็นพิเศษเป็นแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการบางรายลักลอบผลิตพ้ืนฐาน และด้วย
เหตุที่น้ ามันพ้ืนฐานส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขอนามัย 
ความมั่นคงปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และรายได้ของรัฐ 
น้ ามันพ้ืนฐานจึงจัดเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูก
ลักลอบค้า เพ่ือจัดการควบคุมการค้าน้ ามันพ้ืนฐาน 
รัฐบาลได้ออกกฎหมายฉบับพิเศษเพ่ือทั้งป้องกันการ
ลักลอบ การหนีภาษี หรือการขนย้ายน้ ามันพ้ืนฐานที่ไม่
ถูกกฎหมาย รวมทั้งป้องกันการน าน้ ามันพ้ืนฐานไปใช้
แทนน้ ามันเชื้อเพลิง 

การขนย้ายถ่ายเทน้ ามันพ้ืนฐานในเขต FTZ ต้องวาง
หลักประกันต่อเจ้าหน้าที่ โดยจ านวนหลักประกันขึ้นอยู่
กับสถานะทางการเงินประจ าเดือนของผู้ประกอบการ 
สินค้าจะถูกปล่อยเมื่อมีเอกสารรับรองว่า สินค้าจะออก
จากเขตศุลกากรตุรกีทา งบกหรือไปถึ งประเทศ
ปลายทางโดยทางเรือ โดยเอกสารในขั้นตอนสุดท้ายที่
ต้องจัดส่งเพ่ือปล่อยสินค้าต้องได้รับการรับรองโดย
บริษัทตรวจสอบอิสระหรือเจ้าหน้าที่ศุลกากร   

Credit: Galtra 

Credit: Norteda 
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กลไกอีกอย่างหนึ่งในการต่อสู้กับการลักลอบค้าน้ ามัน
พ้ืนฐาน คือ การจ ากัดวิธีการจัดจ าหน่าย โดยตาม
กฎระเบียบของส านักควบคุมตลาดพลังงาน (Energy 
Market Regulatory Authority) เฉพาะบริษัทที่น าเข้า
เท่านั้นที่สามารถจัดจ าหน่ายน้ ามันพ้ืนฐานได้ ด้วยเหตุ
นี้ ผู้จัดจ าหน่ายน ามันเชื้อเพลงที่ขายน้ ามันเชื้อเพลิง

ทั่วไปส าหรับยานพาหนะจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ค้าขาย
น้ ามันพ้ืนฐาน หรืออาจกล่าวได้ว่า วัตถุประสงค์หลัก
ของกฎระเบียบดังกล่าว คือ การเอาผิดกับผู้จัดจ าหน่าย
น้ ามันพ้ืนฐานกรณีมีการค้าผิดกฎหมายหรือใช้ในทางที่
ผิด 

 
อ้างอิง 
Turkish Ministry of Economy. Countering Illicit Trade in Turkey’s Free Zones. 5th OECD Task Force Meeting on 
 Countering Illicit Trade. 28-29 March 2017.  
Turkish Ministry of Economy. Advantages of the Turkish Free Zones. 
 https://www.economy.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web_en/Free
 %20Zones/legislation.pdf. Accessed 20 October 2017. 
ดูกฎหมาย FTZ ของตุรกีฉบับเต็มได้ที่ 
Turkish Ministry of Economy. Turkish Free Zones Legislation. 
 https://www.economy.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web_en/Free
 %20Zones/legislation.pdf. 
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ระบบคอมพิวเตอรข์องตรุกี 

ในการจดัการ FTZ 

ระบบฐานข้อมูลที่
มีประสิทธิภาพและการน่ามาใช้อย่างสม่่าเสมอมี
บทบาทส่าคัญในการปราบปรามการค้าผิดกฎหมายใน
บริบทที่การค้าโลกมีความซับซ้อนและความอ่อนไหว
จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ข้อมูลและ
ระบบจัดการข้อมูลที่ดีนับเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ส่าคัญต่อ
มาตรการปราบปรามการค้าผิดกฎหมายทุกมาตรการดี 
ด้วยเหตุนี้ การรวบรวมข้อมูลและการจัดการข้อมูลที่
เกิดจากธุรกรรมการค้าและข้อมูลของผู้ประกอบการ
ภายใน FTZ จึงเป็นเครื่องมือที่มีความส่าคัญยิ่งใน 
การต่อสู้กับการค้าผิดกฎหมาย 

                                                           
๑ https://www.economy.gov.tr/portal/faces/home/free-
zones?_afrLoop=7562420343228668&_afrWindowMode
=0&_afrWindowId=17fi4nqvc6&_adf.ctrl-

FTZ เริ่มต้นในปี 1985 ปัจจุบันมี ๑๙ เขต๑ โดยมี 
2025 บริษัท ( เป็นบริษัทต่ างชาติ  530 แห่ ง ) 
ด าเนินการและสร้างรายได้กว่า 19 พันล้าน US$ ในปี 
2016 มีการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลของรัฐบาล
ชื่ อ ว่ า  SBBUP (Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama 

Program) ที่ จั ด เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
ผู้ประกอบการและธุรกรรมใน FTZ วัตถุประสงค์ของ 
SBBUP ได้แก่ 

- สร้างฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
- ท าให้สามารถท าธุรกรรมเกี่ยวกับ FTZ ทางออนไลน์
ได้ 
- จัดท ารายงานอย่างเป็นทางการที่มีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที 
- รับข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบที่ได้มาตรฐาน 
- ตรวจตราอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยข้อมูลจาก
รายงาน 
- จัดการและตรวจสอบธุรกรรมใน FTZ ด้วยทรัพยากร
ที่เพียงพอ 
- แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
สถาบันสถิติตุรกี ศุลกากรตุรกี 

state=j6g77jxzh_107#!%40%40%3F_afrWindowId%3D17
fi4nqvc6%26_afrLoop%3D7562420343228668%26_afr
WindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dj6g77jxzh_111 

Credit: Pixabay 
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-  บริหารความเสี่ ยงบัญชีสินค้ าที่มีความเสี่ ยงสูง 
(Sensitive Goods List) 

ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตประกอบการใน FTZ ไม่ว่า
ที่ ใดก็ตามในตุรกี  ต้องจัดส่งข้อมูลลูกจ้าง วิธีการ
ปฏิบัติงาน หุ้น และบัญชีสินค้าคงคลังผ่านระบบ 
SBBUP โดยข้อมูลต้องท าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยไม่
ล่าช้า 

นอกจากการจัดส่งข้อมูลข้างต้นแล้ว ผู้ประกอบการยังมี
หน้าที่ป้อนข้อมูลธุรกรรมใน FTZ ลงในแบบฟอร์ม 
Free Zone Transaction Form พร้อมด้วยเอกสาร
เกี่ยวกับศุลกากร เพ่ือระบุจ านวน คุณภาพ และมูลค่า
สินค้าที่เคลื่อนย้ายเข้าออก FTZ โดยข้อมูลจะถูกถ่าย
โอนไปยัง SBBUP ช่วยให้เจ้าหน้าที่เห็นการเคลื่อนไหว
ของทุกธุรกรรมใน FTZ ผ่าน SBBUP ได ้

ส าหรับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตผลิตสินค้าใน 
FTZ ต้องกรอกแบบฟอร์ม Production Information 
Form (UBF Form) โ ด ย ใ น แ บ บ ฟอร์ ม ดั ง ก ล่ า ว 
ผู้ประกอบการต้องระบุวิธีการผลิต และปริมาณวัตถุดิบ 
(input) และผลิตภัณฑ์ที่ได้ (output) จากกระบวนการ
นั้นอย่างละเอียด นอกเหนือจากการควบคุมทาง
ศุลกากรที่รัดกุม แบบฟอร์มนี้นับเป็นเครื่องมือบังคับ
ป้องกันก่อนที่ส าคัญ (pre-emptive) ในการตรวจสอบ
ยื นยั นคว ามถู กต้ อ งของ การส า แด งสิ นค้ า ขอ ง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท า ง ห นึ่ ง  ( crosscheck)  ทั้ ง นี้  
ผู้ ประกอบการได้ รั บอนุญาตให้ขนถ่ ายของเสีย 
(wastage) ออกนอก FTZ ตามท่ีได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม
ได้ โดยข้อมูลใน UBF Form จะถูกถ่ายโอนเข้าสู่ระบบ 
SBBUP เช่นเดียวกัน 

Credit: Great Expectation 



ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๐ ประจ ำเดือนตุลำคม ๒๕๖๐  

 

ส ำนักงำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรสัเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH ๑๖ 

 
 

 

ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันใน SBBUP ช่วยให้กระทรวง
เศรษฐกิจด าเนินการตรวจสอบทางออนไลน์และตรวจ
ตรากิจกรรมที่เกิดขึ้นใน FTZ เช่น การเคลื่อนไหวของ
หุ้นและธุรกรรมของผู้ประกอบการใน FTZ และท าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ และการ
ลดภาระความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานรัฐอ่ืนจ านวน
มากในการบริหารจัดการ FTZ รวมทั้งกับส านักงาน
ศุ ล ก า ก ร ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค  (Regional Customs 
Directorates) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอ านาจ
หน้ าที่ หลั ก ในการควบคุมก า กับดู แล  FTZ การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับศุลกากรจึงมีความส าคัญยิ่งในการ
ป้องกันและปราบปรามการค้าผิดกฎหมาย โดยการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจและ
ศุ ลกากรอยู่ บน พ้ืนฐานของบันทึ กความ เ ข้ า ใ จ 
(protocol) และวัตถุประสงค์ของบันทึกดังกล่าว  

ระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลที่ดีร่วมกับองค์กร
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ FTZ นับเป็นมาตรการ
ส าคัญประการหนึ่งในการต่อสู้กับการค้าผิดกฎหมายใน 
FTZ ซึ่ ง บ า ง ก ร ณี มี ส่ ว น เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ อ ง ค์ ก า ร
อาชญากรรม การบริหารจัดการ FTZ ที่มีประสิทธิภาพ
จึงสอดคล้องกับภารกิจของศุลกากรในการอ านวยความ
สะดวกทางการค้า การจัดเก็บภาษี และการปกป้อง
สังคม 

 
อ้างอิง 
Turkish Ministry of Economy. Countering Illicit Trade in Turkey’s Free Zones. 5th OECD Task Force Meeting on 
 Countering Illicit Trade. 28-29 March 2017.  
Turkish Ministry of Economy. Free Zones. https://www.economy.gov.tr/portal/faces/home/free-
 zones?_afrLoop=7642389582355642&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=bu63rc5l2&_adf.ctrl-
 state=pamgxe5jz_124#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dbu63rc5l2%26_afrLoop%3D7642389582
 355642%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dpamgxe5jz_128. Accessed 18 October 
 2017. 
Turkish Ministry of Economy Electronic Signature Applications. SBBUP. 
 https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/getPage.htm?page=SBBUP.htm.  
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คณะกรรมการระบบ HS เสร็จสิ้นการประชุมครั้งที่ ๖๐ 

 ระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการระบบ Harmonized System 
(HS) ได้จัดการประชุมครั้งที่ ๖๐ ที่ส านักงานใหญ่องค์การศุลกากรโลก ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีผู้เข้าร่วม ๑๖๙ ราย
จากตัวแทน ๗๘ ภาคีอนุสัญญาระบบ HS 

 ตั้งแต่การประชุมครั้งแรกในปี ๒๕๓๑ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ๔,๑๔๔ วาระ และได้ออก
ข้อตัดสินไปแล้ว ๒,๒๓๐ ครั้ง และในปัจจุบันมีจ านวนประเทศและเขตเศรษฐกิจ/เขตศุลกากรที่ใช้ระบบ HS 
จ านวน ๒๐๙ ราย 

 ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้หารือวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือรับมือกับข้อท้าทายต่าง ๆ เช่น การค านึงถึง
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทวีความส าคัญขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ออก
ข้อตัดสินการจัดจ าแนกประเภทกว่า ๕๐ รายการ ในอย่างน้อย ๗ หมวดหมู่ รวมทั้งมีมติรับข้อแก้ไข Explanatory 
Notes จ านวน ๑๘ ชุด และเห็นชอบ Classification Opinion ๒๑ ข้อ รวมทั้งเตรียมด าเนินการจัดท าระบบ HS 
ฉบับปี ๒๐๒๒ (แก้ไขครั้งที่ ๗)  

 ประเด็นส าคัญในการหารืออภิปราย คือ การจัดจ าแนกสินค้าใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ๑) เทคโนโลยีล้ าสมัย 
เช่น เครื่องพิมพ์สามมิติ กระจกบังหน้ารถและหลังรถ (windscreen) อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตโมเดล LCD ๒) 
อุตสาหกรรมอาหาร เช่น หอยแมลงภู่ลวก (blanced green shell mussels) ๓) ผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ ๆ 

 ความคืบหน้าส าคัญประการสุดท้ายนี้ เม็กซิโกได้ถอนข้อสงวนเกี่ยวกับข้อตัดสินการจัดจ าแนกประเภท
สินค้าของคณะกรรมการฯ ตามที่การประชุมคณะมนตรีครั้งที่ ๑๒๙/๑๓๐ ได้มีมติให้ศุลกากรสมาชิกลดการตั้ง 
ข้อสงวน  

อ้างอิง: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/october/wco-harmonized-system-
committee-hsc-celebrates-its-60th-session.aspx 
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คณะกรรมาธิการยุโรปเปิดตัว Customs Decision System  
ส าหรับผู้ประกอบการ 

 เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบใหม่เพ่ือให้
ผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปขอใบอนุญาตน าเข้าสินค้าได้ง่ายขึ้น 

 Customs Decision System (CDS) จะช่วยให้ผู้ประกอบการส่งค าร้องเกี่ยวกับศุลกากรได้มากกว่า ๒๒ 
ประเภท ผ่านระบบ EU Trader Portal 

 การเข้าใช้งานระบบ CDS มีความปลอดภัยกว่าขั้นตอนในปัจจุบัน และผู้น าเข้าทั่วสหภาพยุโรปทั้งหมด
สามารถใช้ระบบเดียวกันนี้ในการยื่นค าร้องที่จะถูกส่งต่อไปยังศุลกากรที่รับผิดชอบ 

 ทั้งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่นี้ เป็นผลประการแรกของการปฏิรูปศุลกากรตาม Union Customs Code 
(UCC) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดท าสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
เพ่ือให้ผู้เข้าใช้งานในอนาคตได้เรียนรู้ระบบและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าใช้งาน 

 ส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดท ารายงานการศึกษาเกี่ยวกับ Union Customs 
Code ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/k324a9 

 รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ CDS https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-
procedures/customs-decisions_en 

 รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับ UCC https://ec.europa.eu/taxation_ 
customs/eu-training/general-overview/ucc-elearning-programme_en  
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WCO เสร็จสิ้นการประชุม  
Trade Facilitation Agreement Working Group ครั้งที่ ๘ 

 ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้จัดประชุมคณะท างานด้านความ
ตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า (TFA) ครั้งที่ ๘ โดยมีตัวแทนจากศุลกากร หน่วยงานชายแดน 
และหน่วยงานด้านการค้าจากสมาชิก ผู้สังเกตการณ์จากองค์การระหว่างประเทศหลายองค์การ ภาคเอกชน และ
ภาคการศึกษาเข้าร่วม 

 นาย Daniel Blockert เอกอัครราชทูตสวีเดนประจ าองค์การการค้าโลกและประธานคณะท างานฯ ได้
กล่าวถึงบทบาทส าคัญของ WCO ในการบังคับใช้ TFA และได้รับทราบความเห็นจากตัวแทนประเทศสมาชิก
จ านวนมากว่า WCO ควรเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานของ WTO Trade Facilitation Committee 
เนื่องจาก WCO มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยสมาชิกได้หารือวิธีการที่ 
WCO จะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนการท างานของ WTO Trade Facilitation Committee นอกจากนี้ 
นาย Blockert ยังได้ร้องขอให้สมาชิกคณะท างานฯ รายงานประเด็นดังกล่าวต่อคณะทูตานุทูตของประเทศตน ณ  
กรุงเจนีวา และผลักดันให้ TFA เป็นวาระส าคัญแห่งชาติ 

 คณะท างานฯ เห็นว่า คณะกรรมการแห่งชาติด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการจัดการ
ชายแดนร่วมกันมีความส าคัญยิ่งต่อการใช้บังคับ TFA ในการนี้ คณะท างานฯ ได้ข้อสรุปว่า คณะท างานฯ สามารถ
สนับสนุน WTO Trade Facilitation Committee ได้ด้วยการเฝ้าสังเกตการณ์ความก้าวหน้าในการน า TFA ไป
บังคับใช้ 

 นอกจากนี้ คณะท างานฯ ได้มีมติรับรอง Survey Tool ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งใน WCO Trade 
Facilitation Agreement Implementation Guidance ที่สมาชิกสามารถใช้ในการรายงานแนวปฏิบัติของตนใน
การน า TFA ไปบังคับใช้ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติกับสมาชิกอ่ืน ๆ ในการนี้ เนเธอร์แลนด์ได้รายงานต่อที่ประชุม
เกี่ยวกับโครงการน าร่องการจัดการชายแดนร่วมกันระหว่างศุลกากรและหน่วยงานชายแดนอื่น ๆ ระหว่างประเทศ
กลุ่ม Benelux (เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก) และอินเดีย 

รายละเอียดเพ่ิมเติม: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/october/wco-trade-facilitation-
agreement-working-group-meets-for-the-eighth-time-ambassador-blockert.aspx 
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ประเทศในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิก เข้าร่วมการประชุม  
WCO Asia/Pacific Regional Contact Points Meeting ครั้งที่ ๒๗ 

 ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ WCO Asia/Pacific Regional Contact Points Meeting ครั้งที่ 
๒๗ ได้จัดขึ้น ณ เมือง Cairns ประเทศออสเตรเลีย โดยตัวแทนจากภูมิภาคได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือ
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน รวมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมระดับผู้น าในฤดูใบไม้ผลิปีหน้า 

 ที่ประชุมมีตัวแทนจาก ๒๒ สมาชิกในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิก ตัวแทนจากส านักงานเลขาธิการองค์การ
ศุลกากรโลก ส านักงานสร้างเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิก (ROCB A/P) ส านักงานประสานงาน
ข่าวกรองในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิก (RILO A/P) เข้าร่วม โดยมี Mr. Visvanath Das ซึ่งด ารงต าแหน่ง Chief 
Executive Officer of Revenue and Customs Authority จากฟิจิเป็นประธาน 

 Ms. Becos-Cole จาก Department of Immigration and Border Protection ออสเตรเลีย ได้กล่าว
ค าปราศรัยเน้นย้ าถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสถานการณ์โลก การปฏิรูปการค้าให้มีความทันสมัย ความส าคัญ
ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในบริบทศุลกากร ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลเพ่ือใช้ในการ
ปราบปรามการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 

 ที่ประชุมได้ทบทวนความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาค 2016-2018 และอภิปรายหารือแผน
ยุทธศาสตร์ส าหรับปี ๒๐๑๘-๒๐๒๐ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน ๖ สายงานที่องค์การ
ศุลกากรโลกให้ความส าคัญ ได้แก่ การอ านวยความสะดวกทางการค้า ความร่วมมือระหว่างศุลกากรและสรรพากร 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดกฎหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน และมาตรการ
ความปลอดภัย โดยมีนาย Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก รายงานความคืบหน้าและโครงการ
ริเริ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อ้างอิง: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/october/asia-pacific-region-shares-experiences-
on-wco-priorities-and-progresses-with-next-strategic-plan.aspx 

 



Credit: Seaspace International Forwarders Credit: The Japan Times 

Credit: National Geographic Voices 
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