
 

การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญติัศุลกากร เพ่ืออนุวัติการตามความตกลงว่าด้วย
การอํานวยความสะดวกทางการค้า องค์การการค้าโลก 

 
ปัญหาของพระราชบัญญัติ 

• เพื่อเตรียมการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า ของ
องค์การการค้าโลก 

 
ข้อเสนอแนะ 

• เพิ่มบทบัญญัติความร่วมมือทางด้านศุลกากร โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามเงื่อนไข
ท่ีกําหนดไว้ในความตกลงว่าด้วยกา

• ขยายขอบอํานาจคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ครอบคลุมพิธีการศุลการ และเร่ืองทางศุลกากร
ต่างๆ ตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า องค์การการค้าโลก

• เพิ่มกรณีที่บุคคลเปิดเผยโดยสมัครใจต่อฝ่ายปกครองถึงพฤติการณ์ฝ่าฝืนกฎหมาย 
หรือข้อกําหนดทางกระบวนการ ก่อนฝ่ายปกครองจะทราบถึงถึงพฤติการณ์นั้น เป็นเหตุ
บรรเทาโทษ ตามที่กําหนดไว้ในความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า 
องค์การการค้าโลก 

• ห้ามมิให้เรียกสําเนาเอกสารหรือข้อมูลที่เก่ียวกับการนําของเข้า การส่งของออก หรือการ
ขนส่งสินค้าผ่านแดน ในกรณีท่ีได้ยื่นเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวให้จุดรับเอกสารเพียงจุดเดียว 
(Single Window) ไว้แล้ว ยกเว้นกรณีพฤติการณ์ฉุกเฉิน หรือข้อยกเว้นอ่ืนอันเป็นข้อยกเว้น
อย่างจํากัด 
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1.ความสําคัญของการอํานวยความสะดวกทางการค้า 
 

การอํานวยความสะดวกทางการค้ากลายเป็นประเด็นท่ีสําคัญเนื่องจากสาเหตุอย่างน้อย 2 ประการ 
คือ ประการแรก การเจรจาเปิดเสรีการค้าภายใต้แกตต์และองค์การการค้าโลกท่ีผ่านมา ส่งผลให้อัตราภาษี
นําเข้าสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศพัฒนาแล้วลดลงจากร้อยละ 20-30 เหลือเพียงไม่เกินร้อยละ 4 โดย
เฉลี่ย และยังส่งผลให้อุปสรรคทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีศุลกากรบางอย่างก็ลดลงด้วยเช่นกัน  ด้วยเหตุนี้ จึงมี
ความต้องการมุ่งเจรจากันเพ่ือลดอุปสรรคทางการค้าด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเติม หนึ่งในนั้นคือ ลดต้นทุนจาก
ค่าธรรมเนียมและพิธีการด้านศุลกากร (Eglin, 2008)  ประการท่ีสอง เม่ือต้นทุนด้านการขนส่งและการ
ติดต่อสื่อสารลดลง ประกอบกับการผ่อนคลายการประกอบธุรกิจและการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 
ทําให้มีการแบ่งปันการผลิตระหว่างประเทศเพิ่มมากข้ึน  ผู้ประกอบการกระจายการผลิตตามข้ันตอนการผลิต
ต่างๆ ในประเทศท่ีมีต้นทุนการผลิตตํ่า แล้วจึงนําชิ้นส่วนมาประกอบในประเทศที่ค่าจ้างแรงงานถูกก่อนส่งกลับ
ไปยังประเทศแม่แล้วกระจายสินค้าจําหน่ายในตลาดโลกต่อไป  ย่ิงมีการกระจายข้ันตอนการผลิตในประเทศ
ต่างๆ มากข้ึน ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะบรรษัทข้ามชาติ ต่างเรียกร้องให้เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศและปรับปรุงพิธีการศุลกากรให้เรียบง่าย แน่นอน และรวดเร็วย่ิงขึ้น (Helble and Wignaraja, 2013) 

 
คําว่าการอํานวยความสะดวกทางการค้ามีการนิยามขอบเขตแตกต่างกันออกไป  หากนิยามกันอย่าง

แคบท่ีสุดแล้ว อย่างเช่นคํานิยามขององค์การศุลกากรโลก จะหมายถึงการส่งเสริมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารการศุลกากรโดยทําให้กระบวนการการศุลกากรเรียบง่ายและควบเข้าสู่ระบบ
เดียวกัน  ส่วนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเอเชียและแปซิฟิค (Asia-Pacific Economic Cooperation: 
APEC) และหอการค้าระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce: ICC) ได้เน้นเรื่อง
กระบวนการด้านพรมแดนท่ีเก่ียวกับการเตรียมเอกสารทางด้านศุลกากรและการค้า กระบวนการผ่านพิธีการ
ศุลกากร การควบคุมและการปล่อยสินค้าที่พรมแดน  ด้านธนาคารโลกน้ัน ได้นิยามการอํานวยความสะดวก
ทางการค้าทั้งอย่างกว้างและอย่างแคบ  การอํานวยความสะดวกทางการค้าอย่างแคบครอบคลุมเฉพาะการโล
จิสติกส์และการบริหารงานด้านศุลกากรที่เก่ียวข้องกับการค้าข้ามพรมแดน  ส่วนการอํานวยความสะดวกทาง
การค้าอย่างกว้างน้ัน รวมความถึงสภาพแวดล้อมการทําธุรกรรม ซ่ึงรวมถึงความโปร่งใสด้านนโยบายและ
ข้อบังคับทางการค้า รวมถึงมาตรฐานสินค้า โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการค้า และเทคโนโลยีที่ช่วยลด
ต้นทุนการค้าลง  สําหรับองค์การการค้าโลก การเจรจาเร่ืองการอํานวยความสะดวกทางการค้าเป็นการจัดทํา
กฎระเบียบกําหนดกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการค้าที่ทําได้และท่ีทําไม่ได้ (Sourdin and Pomfret, 2012) 
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สําหรับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเอง โดยเฉพาะภายใต้แผนการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ก็ได้มีความร่วมมือทางด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าเช่นกัน ซ่ึงครอบคลุมถึงการจัดต้ังจุดรับเอกสาร
เพียงจุดเดียว (National Single Window) ของประเทศสมาชิก การจัดต้ังจุดรับเอกสารเพียงจุดเดียวในระดับ
อาเซียน (ASEAN Single Window) และการกําหนดมาตรฐานและการประเมินความสอดคล้อง (Kartika and 
Atje, 2013)  แต่หากพิจารณาการอํานวยความสะดวกทางการค้าอย่างกว้างข้ึนแล้ว การอํานวยความสะดวก
ทางการค้าของอาเซียนครอบคลุมถึงการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือทําให้การเคลื่อนย้ายสินค้าภายใน
อาเซียนได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน  ในด้านนี้ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทําแผนแม่บทว่าด้วยความ
เชื่อมโยงอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) ซ่ึงได้กําหนดโครงการเร่งรัดการดําเนินการที่
จําแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ โครงการเชื่อมโยงทางด้านกายภาพ (เช่น การเชื่อมโยงโครงข่ายถนนหลวงอาเซียน) 
โครงการการเชื่อมโยงทางด้านสถาบัน (เช่น การกําหนดให้ดําเนินการจัดต้ังจุดรับเอกสารเพียงจุดเดียว ความ
ตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง) และโครงการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน (เช่น ผ่อนคลาย
ข้อกําหนดด้านวีซ่าสําหรับประชาชนสัญชาติอาเซียน) (Abidin and Rosli, 2013) 

 
หากพิจารณาการอํานวยความสะดวกตามความหมายอย่างแคบ ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองพิธีการศุลกากร 

แล้ว  การศึกษาของ APEC (2002) ซ่ึงได้สํารวจความเห็นของบริษัทต่างๆ รวม 461 บริษัทในกลุ่มประเทศ 
APEC เม่ือปี พ.ศ. 2543 พบว่า พิธีการศุลกากรเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศมากที่สุด และเป็น
อุปสรรคต่อการค้ามากกว่าภาษีศุลกากรเสียอีก และร้อยละ 69 ของบริษัทในประเทศกําลังพัฒนามีความกังวล
เก่ียวกับพิธีการศุลกากร   หากพิจารณาประเด็นพิธีการศุลกากรโดยละเอียด พบว่า ความซับซ้อนของ
กฎระเบียบเก่ียวกับพิธีการศุลกากรเป็นประเด็นที่มีความกังวลมากที่สุด (ร้อยละ 52) นอกจากน้ี กระบวนการ
การอุทธรณ์คําสั่งทางศุลกากร (ร้อยละ 42) ก็เป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจมีความกังวลอย่างมากเช่นกัน 

 
ต้นทุนทางการค้าที่เพิ่มข้ึนจากพิธีการศุลกากรอาจจําแนกได้เป็นต้นทุนทางตรง (Direct Cost) และ

ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost)  ต้นทุนทางตรงได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการให้ข้อมูลและการเตรียมเอกสาร
ที่เก่ียวข้องกับการนําของเข้าและส่งของออก  ส่วนต้นทุนทางอ้อม คือ ต้นทุนอันเป็นผลจากความล่าช้าของพิธี
การศุลกากร เช่น ต้นทุนจากการเก็บสินค้าคงคลังที่เพิ่มมากข้ึน ต้นทุนจากความเสียหายของสินค้า และต้นทุน
จากการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ  การศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า ต้นทุนทางตรงของพิธีการศุลกากรมีประมาณร้อย
ละ 0.5-7.5 ของมูลค่าการนําเข้าส่วนต้นทุนทางอ้อมมีประมาณร้อยละ 1-3 ของมูลค่าการนําเข้า (OECD, 
2009) 

การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การปรับปรุงการอํานวยความสะดวกทางการค้าจะส่งผลให้สวัสดิการ
ทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของโลกเพ่ิมข้ึน ทําให้มีปริมาณการค้าระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึน รัฐบาลมีรายได้จาก
การจัดเก็บภาษีเพิ่มข้ึน และช่วยส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วย (OECD, 2009; Eglin, 2008) 
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ได้มีการประมาณการประโยชน์จากการปรับปรุงการอํานวยความสะดวกทางการค้าพบว่า จะทําให้
กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาได้รับประโยชน์ถึง 60.4 พันล้านดอลลาร์อเมริกัน หรือร้อยละ 0.6 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ส่วนกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วได้รับประโยชน์ 43.2 พันล้านดอลลาร์อเมริกัน หรือ
ร้อยละ 0.1 ของ GDP (Hufbauer, Schott, and Wong, 2010)  

 
ส่วนในกรณีของประเทศไทย พบว่า หากประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนามลดภาษีนําเข้าตามกรอบ

อาเซียน มีการปรับปรุงการขนส่งทางบก และมีการใช้จุดรับเอกสารเพียงจุดเดียว (National Single 
Window) แล้ว จะทําให้สวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจของไทยเพ่ิมข้ึน 4,418 ล้านดอลลาร์อเมริกัน  หาก
พิจารณาเฉพาะเพียงการใช้จุดรับเอกสารเพียงจุดเดียวแล้ว สวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจของไทยเพ่ิมข้ึน 2,342 
ล้านดอลลาร์อเมริกัน และเศรษฐกิจเติบโตข้ึนร้อยละ 0.83 (เชษฐา, สุเมธ และณัฐวุฒิ, 2555)นอกจากนี้ ได้มี
การศึกษาถึงผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าและการเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้าตามความตกลง
ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Co-operation 
Council:GCC) พบว่า การเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้าจะทําให้สวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจของไทย
เพิ่มข้ึน 338 ล้านดอลลาร์อเมริกัน และมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูงข้ึนร้อยละ 0.019 (กรกรัณย์ 
และสมประวิณ, 2555) 

 
จากความสําคัญของการอํานวยความสะดวกทางการค้าดังกล่าว หัวข้อต่อไปจะได้กล่าวถึงความ

เป็นมาของการเจรจาจัดทําและสาระสําคัญของร่างความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้าของ
องค์การการค้าโลก  ส่วนหัวข้อที่ 3 และ 4 จะกล่าวถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากร และบทสรุป 
ตามลําดับ 
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2.สรุปสาระสําคัญของร่างความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า ขององค์การการค้าโลก 
 

 การเจรจาเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการค้าเร่ิมมาต้ังแต่การประชุมระดับรัฐมนตรี องค์การ
การค้าโลกคร้ังแรก ท่ีสิงคโปร์ เม่ือปี พ.ศ. 2539 พร้อมกับประเด็นการเจรจาใหม่อ่ืนๆ (การลงทุน นโยบายการ
แข่งขันการค้า และการจัดซ้ือจัดจ้างโดยภาครัฐ) ที่ประเทศพัฒนาแล้วพยายามผลักดันให้เป็นประเด็นภายใต้
องค์การการค้าโลก  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากประเทศกําลังพัฒนาเห็นว่า ยังไม่ควรเพิ่มประเด็นการเจรจาใหม่
เข้ามาในองค์การการค้าโลก การเจรจาภายใต้องค์การการค้าโลกควรพิจารณาประเด็นการปฏิบัติตาม
พันธกรณีตามการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยให้แล้วเสร็จก่อน รวมถึงการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ความตกลง  จึงทําให้การอํานวยความสะดวกทางการค้ายังไม่ได้เป็นประเด็นการเจรจาภายใต้องค์การ 
การค้าโลก จนถึงการเปิดการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา ตามมติที่ประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งท่ี 4 ที่กรุงโด
ฮา การ์ตา เม่ือปี พ.ศ. 2546   
 
 ในส่วนของการอํานวยความสะดวกทางการค้า ปฏิญญาที่ประชุมระดับรัฐมนตรี องค์การการค้าโลก 
คร้ังท่ี 4 ที่กรุงโดฮา ได้กําหนดให้เริ่มการเจรจาประเด็นนี้ภายหลังจากที่ประชุมระดับรัฐมนตรี องค์การ 
การค้าโลก คร้ังที่ 5 ได้มีมติอย่างชัดแจ้งเร่ืองกรอบการเจรจาเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการค้า  ในช่วง
เวลาก่อนการประชุมดังกล่าว ให้คณะมนตรีสําหรับการค้าสินค้าทบทวน และทําให้บทบัญญัติข้อ V ข้อ VIII 
และข้อ X ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ค.ศ. 1994 (ต่อไปเรียกความตกลง GATT 
1994)ในส่วนที่เ ก่ียวข้องมีความชัดเจนและปรับปรุงให้ดีข้ึน พร้อมทั้งระบุความต้องการและจัดลําดับ
ความสําคัญเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการค้าของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาและ
พัฒนาน้อยท่ีสุด  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ผูกพันให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและสนับสนุนการ
เสริมสร้างศักยภาพในเร่ืองการอํานวยความสะดวกทางการให้ประเทศสมาชิกด้วย1 
 

แม้ว่าการประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 5 ที่เมืองแคนคูน เม็กซิโก ปี พ.ศ. 2546 
ล้มเหลวลง  แต่การเจรจากลับมาเริ่มต้นอีกครั้งจากมติของคณะมนตรีทั่วไปเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2547  
ในส่วนของการอํานวยความสะดวกทางการค้า คณะมนตรีทั่วไปได้มีมติให้เร่ิมต้นการเจรจา ตามกรอบการ
เจรจาที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ดี ของมติดังกล่าว2ตามภาคผนวก ดี ของมติคณะมนตรีทั่วไปดังกล่าว ได้
กําหนดไว้ประการหน่ึงว่า การเจรจาเร่ืองน้ีมีเป้าหมายทําให้บทบัญญัติที่เก่ียวข้องในข้อ V ข้อ VIII และข้อ X 

                                                           
1วรรค 27 ปฏิญญาท่ีประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 4 ท่ีกรุงโดฮา การ์ตา ปี ค.ศ. 2001 (Ministerial Declaration (Adopted 14 November 
2001), WT/MIN(01)/Dec/1/ 20 November 2001.) 
2วรรค 1 (g) ของมติคณะมนตรีท่ัวไป เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม ค.ศ. 2004 (Doha Work Programme Decision adopted by General Council 
on 1 August 2004, WT/L/579, (2 August 2004). 
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ของความตกลง GATT 1994 มีความชัดเจนและปรับปรุงให้ย่ิงดีข้ึน เพื่อให้การเคลื่อนย้าย การตรวจปล่อย 
และการผ่านพิธีการศุลกากร รวมถึงการค้าผ่านแดน มีความรวดเร็วข้ึน รวมถึงความร่วมมือทางด้านศุลกากร3 

 
 การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาที่มีความคืบหน้าไม่มากนัก ทําให้ประเทศสมาชิกหลายประเทศหัน
ไปเปิดเสรีการค้าผ่านการเจรจาทําความตกลงเขตการค้าเสรีท้ังแบบทวิภาคีหรือระดับภูมิภาคเพ่ิมมากขึ้น  การ
หันไปเปิดเสรีการค้าผ่านการเจรจาความตกลงดังกล่าวได้สร้างความกังวลใจต่อระบบการค้าพหุภาคีภายใต้
องค์การการค้าโลกว่าจะไม่ใช่เวทีการเจรจาจัดทําความตกลงเปิดเสรีการค้าอีกต่อไป  ด้วยเหตุนี้ จึงมีแนวคิดว่า 
เพื่อแก้ไขวิกฤตองค์การการค้าโลกในฐานะองค์การจัดทํากฎระเบียบด้านการค้าระดับพหุภาคีแล้ว จะต้อง
ทยอยมีความตกลงบางส่วน (ประเทศสมาชิกไม่จําเป็นต้องตกลงกันได้ทุกเร่ือง) เกิดข้ึนในการประชุมระดับ
รัฐมนตรีองค์การการค้าโลกครั้งที่ 9 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย  และหน่ึงในความตกลงที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็น
ความตกลงท่ีออกมาก่อนคือ ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า (Helble and Wignaraja, 
2013.) 
 
 เม่ือวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมา ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ได้มีมติ
รับรองความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า (ต่อไปเรียก ร่างความตกลง) ภายหลังการแก้ไข
ปรับปรุงทางกฎหมายโดยไม่กระทบต่อสาระของความตกลง4 ท่ีประชุมยังกําหนดให้จัดต้ังคณะกรรมการ
เตรียมการเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการค้าภายใต้คณะมนตรีทั่วไป เพื่อให้ทําหน้าท่ีทั้งปวงให้ความ 
ตกลงนี้มีผลใช้บังคับ5 และให้คณะมนตรีทั่วไปจัดประชุมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เพื่อผนวกการ
แจ้งมาตรการประเภท A ให้เป็นส่วนหนึ่งของความตกลง เพ่ือรับรองพิธีสารที่คณะกรรมการเตรียมการได้
จัดทํา และเปิดให้มีการรับรองพิธีสารดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  พิธีสารนี้จะมีผลใช้บังคับ
ตามข้อ X:3 ของความตกลงองค์การการค้าโลก6 
 

ร่างความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า7(ต่อไปเรียก ร่างความตกลง) มี 2 ส่วน ส่วน
แรกเป็นบทบัญญัติ เก่ียวกับการพิมพ์โฆษณาพิธีการศุลกากร และเสรีภาพการผ่านแดน ซ่ึงเพิ่มความชัดเจน
และปรับปรุงข้อ X เร่ืองการพิมพ์โฆษณาและการบริหารข้อบังคับทางการค้า ข้อ VIII เรื่องค่าธรรมเนียมและ

                                                           
3วรรค 1 ของภาคผนวก ดี ของมติคณะมนตรีท่ัวไป เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม ค.ศ. 2004 (Doha Work Programme Decision adopted by 
General Council on 1 August 2004, WT/L/579, (2 August 2004). 
4วรรคแรก ของมติท่ีประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 9 (Agreement on Trade Facilitation, WT/MIN(13)/W/36/WT/L/911, (11 December 
2013)). 
5วรรค 2 ของมติท่ีประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 9 (Agreement on Trade Facilitation, WT/MIN(13)/W/36/WT/L/911, (11 December 
2013)). 
6วรรค 3 ของมติท่ีประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 9 (Agreement on Trade Facilitation, WT/MIN(13)/W/36/WT/L/911, (11 December 
2013)). 
7 Agreement on Trade Facilitation, (Agreement on Trade Facilitation, WT/MIN(13)/W/36/WT/L/911, (11 December 2013)). 
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พิธีการเก่ียวกับการนําเข้าและการส่งออก และข้อ V เร่ืองเสรีภาพในการผ่านแดน ของความตกลง GATT 
1994 ตามลําดับ   

 
ส่วนท่ีสองของร่างความตกลงเป็นบทบัญญัติเก่ียวกับการกําหนดพันธกรณีตามส่วนแรกของร่างความ

ตกลงสําหรับกรณีประเทศสมาชิกที่เป็นประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด โดยแบ่งพันธกรณี
ออกเป็น 3 ประเภท8 คือ พันธกรณีประเภทแรก (หรือมาตรการประเภท A) เป็นพันธกรณีที่มีผลบังคับใช้ทันที
ที่ความตกลงมีผลใช้บังคับ พันธกรณีประเภทที่สองเป็นพันธกรณีที่มีผลใช้บังคับเม่ือสิ้นระยะเวลาเตรียมการ
ปฏิบัติตามพันธกรณี (Transitional Period) และพันธกรณีประเภทที่สามเป็นพันธกรณีที่ผลใช้บังคับเม่ือสิ้น
ระยะเวลาเตรียมการปฏิบัติตามพันธกรณี และได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและหรือการเสริมสร้าง
ศักยภาพให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณี 

 
ดังที่กล่าวแล้วว่า ร่างความตกลงได้เพิ่มความชัดเจนและปรับปรุงบทบัญญัติของความตกลง GATT 

1994  ในส่วนข้อ X เรื่องการพิมพ์โฆษณาและการบริหารข้อบังคับทางการค้า ของความตกลง GATT 1994 
นั้น ได้มีบทบัญญัติใหม่ที่สําคัญคือ การให้มีข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต9 และการเปิดโอกาสให้ผู้ค้าและฝ่ายที่มี
ผลประโยชน์เก่ียวข้องเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับกฎหมายและข้อกําหนดก่อนท่ีจะใช้บังคับ10 

 
นอกจากได้ปรับปรุงข้อ VIII เร่ืองค่าธรรมเนียมและพิธีการเก่ียวกับการนําเข้าและการส่งออก

ค่อนข้างมากแล้ว11  ร่างความตกลงยังได้เพ่ิมการประสานงานทางด้านศุลกากรและหลักการเก่ียวกับพิธีการ
ด้านศุลกากรอีกด้วย กล่าวคือ ในส่วนของการประสานงานทางด้านศุลการ ได้กําหนดให้ประเทศสมาชิก
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกันท้ังระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ12 และระหว่างหน่วยงานศุลกากร
ของประเทศสมาชิก13 โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านศุลกากรระหว่างกัน ซ่ึงเป็นบทบัญญัติใหม่ที่
เพิ่มเติมข้ึนมา  และในส่วนของพิธีการศุลกากร ได้เพ่ิมบทบัญญัติต่างๆ เช่น การวินิจฉัยล่วงหน้า14 
กระบวนการก่อนสินค้ามาถึง (Pre-arrival Processing)15 การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์16 การแยกการ
ปล่อยของจากข้ันตอนการกําหนดอากรศุลกากร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าภาระ17 การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management)18 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post-clearance Audit)19 การกําหนดและ
                                                           
8ส่วน 2 วรรค 2.1 ของร่างความตกลง 
9ข้อ 1.2.1 ของร่างความตกลง 
10ข้อ 2 ของร่างความตกลง 
11ข้อ 4-6 ของร่างความตกลง 
12ข้อ 8.1 และข้อ 9 ของร่างความตกลง 
13ข้อ 11 และข้อ 12 ของร่างความตกลง 
14ข้อ 3 ของร่างความตกลง 
15ข้อ 7.1 ของร่างความตกลง 
16ข้อ 7.2 ของร่างความตกลง 
17ข้อ 7.3 ของร่างความตกลง 
18ข้อ 7.4 ของร่างความตกลง 
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เผยแพร่เวลาปล่อยของโดยเฉลี่ย20 ผู้ประกอบการท่ีได้รับอนุญาต (Authorized Operators)21 การขนส่ง
สินค้าอย่างรวดเร็ว (Expedited Shipments)22 สินค้าที่เน่าเสียได้ (Persihable Goods)23 การกําหนดให้
ยอมรับสําเนาเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์24 การส่งเสริมให้ใช้มาตรฐานระหว่างประเทศ25 และการพยายามต้ัง
จุดรับเอกสารหรือข้อมูลเพียงจุดเดียว (Single Window)26 

 
นอกจากการเพิ่มความชัดเจนและปรับปรุงบทบัญญัติตามข้อ X และข้อ VIII ความตกลง GATT 1994 

ดังกล่าวแล้ว ร่างความตกลงยังเพ่ิมความชัดเจนของข้อ V เรื่องเสรีภาพในการผ่านแดน ของความตกลง GATT 
1994 ให้มากข้ึนและได้ปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้ดีข้ึน  โดยทั่วไปแล้ว ร่างความตกลงนี้ ได้เพ่ิมเติม
บทบัญญัติเรื่องเสรีภาพในการผ่านแดน27 เพื่อให้การขนส่งสินค้าผ่านแดนมีความเรียบง่ายและรวดเร็วข้ึน อัน
จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งลง 

 
ส่วนบทบัญญัติสุดท้ายในส่วนแรก ของร่างความตกลง เป็นบทบัญญัติเร่ืองสถาบัน การจัดต้ัง

คณะกรรมการว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก28 และกําหนดให้มี
คณะกรรมการว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้าของประเทศสมาชิก29 

 
หัวข้อต่อไปจะกล่าวถึงการปฏิบัติตามร่างความตกลงดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีท่ีต้องมีการแก้ไข

พระราชบัญญัติศุลกากร เพ่ือเป็นการอนุวัติการตามความตกลง เม่ือความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวก
ทางการค้ามีผลใช้บังคับ 
  

                                                                                                                                                                                     
19ข้อ 7.5 ของร่างความตกลง 
20ข้อ 7.6 ของร่างความตกลง 
21ข้อ 7.7 ของร่างความตกลง 
22ข้อ 7.8 ของร่างความตกลง 
23ข้อ 7.9 ของร่างความตกลง 
24ข้อ 10.2.2 ของร่างความตกลง 
25ข้อ 10.3 ของร่างความตกลง 
26ข้อ 10.4 ของร่างความตกลง 
27ข้อ 11 ของร่างความตกลง 
28ข้อ 13.1 ของร่างความตกลง 
29 ข้อ 13.2 ของร่างความตกลง 
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3.การแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากร เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณี 
 

ดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อก่อน การจัดทําความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้าของ
องค์การการค้าโลกนี้ ครอบคลุมเฉพาะการทําให้บทบัญญัติตามข้อ V ข้อ VIII และข้อ X ของความตกลง 
GATT 1994 มีความชัดเจนข้ึน ตลอดจนการปรับปรุงเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าว   เพ่ือเป็นการอนุวัติการตาม
ความตกลงฉบับนี้แล้ว นอกเหนือจากการแก้ไขบทบัญญัติพระราชบัญญัติศุลกากรที่เก่ียวข้อง ไทยยังต้องแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง อาทิ ในส่วนของเสรีภาพในการผ่านแดน ก็ต้องคํานึงถึง 
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พุทธศักราช 255630อย่างไรก็ตาม ในหัวข้อ
นี้ จํากัดเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร  

 
พระราชบัญญัติศุลกากรฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 246931 ประกอบด้วย 15 

หมวด ครอบคลุมการเสียภาษีและพิธีการศุลการ ต่อมาได้มีการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 อีก 19 ฉบับ32 และพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราช-บัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช 2469 พุทธศักราช 252833(ชูชาติ อัศวโรจน์, 2544, หน้า 23-24) 

 
เพ่ืออนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ

ของพระราชบัญญัติศุลกากรจะมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับลักษณะของบทบัญญัติตามร่างความตกลง ซ่ึงอาจ
จําแนกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้  

 
กลุ่มแรกคือ บทบัญญัติที่ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด และบทบัญญัติที่

ประเทศสมาชิกเลือกได้ว่าจะปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กําหนดไว้หรือไม่  บทบัญญัติท่ีส่งเสริมให้ประเทศสมาชิก
ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกให้เผยแพร่ข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต34ส่วนบทบัญญัติที่ประเทศสมาชิกเลือกได้ว่าจะปฏิบัติตามบทบัญญัติท่ีกําหนดไว้หรือไม่ เช่น 
ประเทศสมาชิกอาจปฏิเสธการออกคําวินิจฉัยล่วงหน้าให้แก่ผู้ร้องได้ในกรณีท่ีคําร้องน้ันอยู่ระหว่างรอคํา

                                                           
30ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130/ ตอนท่ี 30 ก/ 29 มีนาคม 2556 
31ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 43/-/หน้า 272/13 สิงหาคม 2469 
32 พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2471 พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2472 พระราชบัญญัติ
ศุลกากรแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2474 พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2479 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2480 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2480 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ. 2482 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2483 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 
12) พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับ
ท่ี 15) พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติศุลกากร 
(ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2548 (ชูชาติ อัศวโรจน์, 2544 หน้า 23-24) 
33ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102/ตอนท่ี 43/ฉบับพิเศษ หน้า 197/4 เมษายน 2528 
34ข้อ 1.2.3 ของร่างความตกลง 
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วินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐหรือศาล หรือศาลได้ยกคําร้องแล้ว35สําหรับบทบัญญัติกลุ่มนี้แล้ว สามารถเลือกได้
ว่าจะแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติศุลกากรหรือไม่ก็ได้  

 
กลุ่มท่ีสอง คือ บทบัญญัติท่ีกําหนดให้ประเทศสมาชิกดําเนินการตามบทบัญญัติ โดยมีเงื่อนไข

ประกอบบางอย่าง เช่น ในกรณีที่เพียงสามารถปฏิบัติได้ เพียงเท่าที่เป็นไปได้และสามารถปฏิบัติได้ ในกรณีที่
เห็นว่าเหมาะสม ตามที่เห็นว่าเหมาะสม และให้พยายาม  ตัวอย่างเช่น ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต้อง
จัดต้ังหรือคงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงสําหรับการควบคุมทางด้านศุลกากร เพียงเท่าที่สามารถปฏิบัติ
ได้36 ประเทศสมาชิกจักต้องร่วมมือกันเพียงเท่าที่เป็นไปได้และสามารถปฏิบัติได้ ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกัน
กับประเทศสมาชิกอ่ืนที่มีพรมแดนร่วมกันเพื่อประสานกระบวนการการข้ามพรมแดนเพ่ืออํานวยความสะดวก
การค้าข้ามพรมแดน37ในกรณีท่ีเห็นว่าเหมาะสม ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต้องพยายามรับสําเนาเอกสาร
หรือสําเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารประกอบสําหรับพิธีการนําเข้า ส่งออก หรือผ่านแดน38 ประเทศสมาชิก
แต่ละประเทศต้องปรึกษาหารือตามท่ีเห็นว่าเหมาะสมเป็นระยะระหว่างหน่วยงานด้านพรมแดนกับผู้ค้าหรือผู้ที่
มีผลประโยชน์เก่ียวข้องภายในอาณาเขตของตนเอง39สําหรับบทบัญญัติกลุ่มน้ี แม้ว่าจะต้องแก้ไข
พระราชบัญญัติศุลกากรให้สอดคล้องตามบทบัญญัติกลุ่มนี้ แต่ก็มีความยืดหยุ่นบางประการสําหรับการ
ดําเนินการดังกล่าว   

 
กลุ่มที่สาม คือ บทบัญญัติที่กําหนดให้ประเทศสมาชิกดําเนินการตามบทบัญญัติ โดยไม่มีเง่ือนไข

ประกอบ  ตัวอย่างเช่น การกําหนดโทษต้องข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของกรณี และสมน้ําสมเนื้อกับ
ระดับและความรุนแรงของการฝ่าฝืนกฎหมาย40  การแก้ไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติศุลกากรเพ่ือให้
เป็นไปตามบทบัญญัติกลุ่มน้ีของร่างความตกลง ไม่ได้ให้ประเทศสมาชิกกําหนดเงื่อนไขเพื่อผ่อนปรนการ
ดําเนินการดังกล่าวได้ 

 
การอนุวั ติการตามความตกลงมิไ ด้หมายความว่า ไทยจะต้องแก้ไขบทบัญญัติทั้งหมดของ

พระราชบัญญัติศุลกากรและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความ
สะดวกทางการค้า  ดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อที่ 2 ว่า ร่างความตกลงทําให้บทบัญญัติตามข้อ V ข้อ VIII และข้อ X 
ของความตกลง GATT 1994 มีความชัดเจนย่ิงข้ึนและเพิ่มเติมบทบัญญัติใหม่บางส่วนข้ึนมา  ดังนั้นจึงมี
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติศุลกากรและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องบางข้อที่สอดคล้องกับความตกลงอยู่แล้ว  
นอกจากนี้ แม้ว่าจะมีการเพ่ิมบทบัญญัติใหม่บางส่วนข้ึนมา พระราชบัญญัติศุลกากรและกฎระเบียบที่

                                                           
35ข้อ 3.2 ของร่างความตกลง 
36ข้อ 7.4.1 ของร่างความตกลง 
37ข้อ 8.2 ของร่างความตกลง 
38ข้อ 10.2.1 ของร่างความตกลง 
39ข้อ 2.2 ของร่างความตกลง 
40ข้อ 6.3.3 ของร่างความตกลง 
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เก่ียวข้องในปัจจุบันก็ได้ดําเนินการอยู่แล้ว เช่น การโฆษณาเผยแพร่41 การวินิจฉัยล่วงหน้า42 จุดรับเอกสาร
เพียงจุดเดียว43 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย44 ผู้ค้าท่ีได้รับอนุญาต45 และการขนส่งสินค้าท่ีเร่งด่วน46  
ดังนั้นในส่วนนี้จึงเสนอเพียงข้อเสนอการแก้ไขบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติศุลกากรบางประการที่ต้อง
ดําเนินการให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า 

 
ในเบ้ืองต้น การแก้ไขบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติศุลกากรให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการ

อํานวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลกมีอย่างน้อย 4 ประเด็นคือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การ
อุทธรณ์ การกําหนดโทษ และสําเนาเอกสารหรือข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 การแลกเปล่ียนข้อมูล (Exchange of Information) 
 

ดังที่กล่าวแล้วว่า วัตถุประสงค์หน่ึงของความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้าคือ การ
ลดข้ันตอนและค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการศุลกากร  ดังนั้นร่างความตกลงจึงกําหนดบทบัญญัติต่างๆ เพื่อทํา
ให้สินค้าผ่านพิธีการศุลกากรได้อย่างรวดเร็ว เช่น การกําหนดให้แยกข้ันตอนการตรวจปล่อยจากการชําระภาษี
ศุลกากร การกําหนดให้มีจุดย่ืนเอกสารเพียงจุดเดียว การส่งเสริมให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  
การกําหนดระบบผู้ค้าท่ีได้รับอนุญาต และการบริหารความเสี่ยง   

 
เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผลแล้ว ประเทศสมาชิกจะต้องร่วมมือกัน

แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านศุลกากร ด้วยเหตุนี้ ร่างความตกลงจึงได้กําหนดบทบัญญัติเรื่องการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข้ึน  ร่างความตกลงได้กําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีสาระโดยสรุปดังน้ี  

 
เม่ือมีคําร้อง ประเทศสมาชิกต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลตามท่ีกําหนดไว้ในการสําแดงการนําเข้าหรือการ

ส่งออก เพียงเท่าท่ีมีอยู่ และหากมีการร้องขอมา ให้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารที่ใช้ประกอบการ

                                                           
41กรมศุลกากรได้พิมพ์เผยแพร่โฆษณาเร่ืองกระบวนการนําเข้า-ส่งออก พร้อมท้ังแบบฟอร์มและเอกสาร อัตราภาษี อากร และค่าภาระท่ีเก่ียกเก็บ
กับการนําเข้าและการส่งออก กฎระเบียบการจําแนกและการประเมินราคาเพื่อวัตถุประสงค์ทางศุลกากร ข้อจกัดและข้อห้ามการนําเข้าและการ
ส่งออก บทลงโทษการฝ่าฝืน และกระบวนการอุทธรณ์ ผ่านเว็บไซต์ของกรมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
42ประกาศกรมศุลกากรท่ี 67/2552 เร่ืองการให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2552  ประกาศกรมศุลกากรท่ี 
13/2553 เร่ืองการให้บริการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และประกาศกรมศุลกากรท่ี 7/2553 เร่ือง
โครงการนําร่องการให้บริการวินิจฉัยถิ่นกําเนิดสินค้าล่วงหน้า 
43ไทยเร่ิมจัดตั้งระบบรับข้อมูลเพียงจุดเดียว (National Single Window) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยเร่ิมจากการแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
แล้วเปลี่ยนเป็นระบบศุลกากรไร้เอกสาร (e-Customs) และให้บริการท่ัวประเทศต้ังแต่ปี 2551 (จุลสารศุลกากร ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 7 เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2552 หน้า 8-10.) 
44 มาตรา 115 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 17) พุทธศักราช 2543 
45ประกาศกรมศุลกากรท่ี 84/2552 เร่ืองโครงการนําร่องในการขอรับสภาพเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจท่ีได้รับอนุญาต ลงวันท่ี 11 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  
46ประกาศกรมศุลกากรท่ี 68/2551 เร่ืองพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเก่ียวกับของเร่งด่วน ลงวันท่ี 
21 สิงหาคม พ.ศ. 2552 



ธันวาคม 2556 
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สําแดงการนําเข้าหรือการส่งออกที่มี เช่น รายการราคาสินค้า รายการสินค้า ใบรับรองถ่ินกําเนิด ตามที่ได้มี
การกรอกข้อมูลมาไม่ว่าทางเอกสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับรายละเอียดระดับการคุ้มครองและ
ข้อกําหนดเร่ืองความลับของข้อมูลแก่ประเทศสมาชิกที่ร้องขอ  

 
นอกจากนี้ ร่างความตกลงยังกําหนดเงื่อนไขการร้องขอข้อมูลจากประเทศสมาชิก เช่น ประเทศ

สมาชิกจะร้องขอข้อมูลภายหลังจากที่ได้ทําการตรวจสอบความถูกต้องของการสําแดงการนําเข้าหรือการ
ส่งออกอย่างเหมาะสม และภายหลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลที่เก่ียวข้องที่มีแล้ว  การร้องขอน้ัน จะต้องทําเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่ว่าจัดทําโดยเอกสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยภาษาทางการขององค์การการค้าโลกหรือ
ภาษาอ่ืนที่ได้ตกลงร่วมกัน รวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของประเทศที่ร้องขอข้อมูลหรือเอกสาร 
พร้อมทั้งรายละเอียดและชื่อของบุคคลที่เก่ียวข้องกับคําร้อง  หากประเทศผู้ร้องไม่สามารถทําตามเง่ือนไข
ต่างๆ ดังกล่าวได้ ก็ให้แจ้งไปในคําร้องด้วย47 

 
ประเทศที่ร้องขอข้อมูลจะต้องคุ้มครองความลับของข้อมูลที่ร้องขอมาด้วย หากประเทศผู้ร้องขอข้อมูล

ไม่สามารถคุ้มครองความลับของข้อมูลท่ีร้องขอได้ตามกฎหมายภายในประเทศแล้ว ประเทศท่ีร้องขอต้องแจ้ง
ให้ประเทศที่ถูกร้องขอทราบ48 

 
ประเทศที่ร้องขอต้องคํานึงถึงทรัพยากรและต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการของประเทศที่ร้องขอ

ในการจัดหาข้อมูลตามที่ร้อง โดยต้องพิจารณาถึงการได้สัดส่วนกันระหว่างประโยชน์ทางด้านการคลังของ
ประเทศที่ร้องขอ กับการดําเนินการจัดหาข้อมูลให้ของประเทศที่ถูกร้องขอ49 

 
ถ้าประเทศที่ร้องขอไม่สามารถปฏิบัติตามตามสิ่งท่ีร้องขอไปนั้น หากประเทศที่ถูกร้องขอดําเนินการ

อย่างเดียวกัน ให้ประเทศท่ีร้องขอแจ้งเร่ืองดังกล่าวไปในคําร้องขอด้วยเช่นกัน50 
 
ร่างความตกลงไม่เพียงกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดการร้องขอข้อมูลของประเทศที่ร้องขอเท่านั้น 

ร่างความตกลงยังกําหนดพันธกรณีให้แก่ประเทศที่ถูกร้องขอข้อมูลด้วยเช่นกัน  ร่างความตกลงได้กําหนดให้
ประเทศท่ีถูกร้องขอให้ข้อมูลที่ร้องขอมาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทางเอกสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ การ
รับรองว่าเอกสารท่ีให้นั้นเป็นสําเนาท่ีถูกต้อง ให้ข้อมูลหรือแจ้งกลับภายใน 90 วันนับต้ังแต่วันที่ได้รับคําร้อง51 

 

                                                           
47ข้อ 12.4 ของร่างความตกลง 
48ข้อ 12.5.1 ของร่างความตกลง 
49ข้อ 12.9 ของร่างความตกลง 
50ข้อ 12.8 ของร่างความตกลง 
51ข้อ 12.6 ของร่างความตกลง 
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อย่างไรก็ตาม ประเทศท่ีถูกร้องขออาจเลื่อนหรือปฏิเสธให้ข้อมูลหากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ร่างความตก
ลงกําหนด เช่น การให้ข้อมูลนั้นเป็นการขัดต่อประโยชน์สาธารณะ ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภายในประเทศ
ของประเทศที่ถูกร้องขอ หรือกฎหมายภายในประเทศห้ามมิให้เผยแพร่ข้อมูล เป็นต้น52 

 
นอกจากนี้ ประเทศท่ีถูกร้องขอไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสําแดงหรือกระบวนการนําเข้า

หรือส่งออก ไม่ต้องแปลข้อมูล และไม่ต้องให้ข้อมูลที่ขัดกับประโยชน์อันชอบธรรมทางการพาณิชย์ของ
ผู้ประกอบการ ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน เป็นต้น53 

 
ในกรณีที่มีการละเมิดเงื่อนไขการใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันแล้ว ให้ประเทศที่ร้องขอ

แจ้งรายละเอียดการใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวโดยพลัน ให้แก่ประเทศท่ีถูกร้องขอ และให้ใช้
มาตรการที่จําเป็นเพื่อเยียวยาการละเมิดเงื่อนไขนั้น และใช้มาตรการที่จําเป็นเพ่ือป้องกันการละเมิดเงื่อนไขใน
อนาคต รวมถึงการแจ้งการใช้มาตรการดังกล่าวแก่ประเทศที่ถูกร้อง54  ส่วนประเทศท่ีถูกร้องอาจไม่ปฏิบัติตาม
พันธกรณีต่อประเทศที่ร้องขอตามข้อนี้ จนกว่าประเทศที่ร้องขอได้ใช้มาตรการข้างต้น55 

 
ในส่วนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้ ยังไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติศุลกากรกําหนดไว้ ดังนั้น เพื่อ

เป็นการปฏิบัติตามความตกลง จึงเสนอให้เพิ่มเติมบทบัญญัติเร่ืองการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว 
  

                                                           
52ข้อ 12.7 ของร่างความตกลง 
53ข้อ 12.10 ของร่างความตกลง 
54ข้อ 12.11.1 ของร่างความตกลง 
55ข้อ 12.11.2 ของร่างความตกลง 
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3.2 การอุทธรณ์หรือการทบทวน (Appeal or Review) 
 

ร่างความตกลงได้กําหนดให้ประเทศสมาชิกให้สิทธิบุคคลหนึ่งบุคคลใดภายในอาณาเขตของตน 
อุทธรณ์หรือเสนอให้ทบทวนประเด็นทางด้านศุลกากรต่อหน่วยงานด้านการปกครองลําดับที่สูงข้ึนไปหรือ
หน่วยงานที่เป็นอิสระที่ได้ออกคําสั่งทางการปกครอง และหรือต่อศาล56  กฎหมายของประเทศสมาชิกอาจ
กําหนดให้อุทธรณ์หรือทบทวนทางการปกครองก่อนย่ืนอุทธรณ์หรือทบทวนทางศาลก็ได้57  ประเทศสมาชิก
ต้องให้ความม่ันใจได้ว่ากระบวนการทบทวนหรืออุทธรณ์นั้นดําเนินการอย่างไม่เลือกปฏิบัติ58  ประเทศสมาชิก
ต้องทําให้ม่ันใจได้ว่า ในกรณีที่มีการย่ืนอุทธรณ์หรือทบทวน หากมีคําวินิจฉัยไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับหรือปราศจากความล่าช้าอย่างไม่สมควรแล้ว ผู้ร้องมีสิทธิย่ืนอุทธรณ์หรือเสนอให้
ทบทวนยังหน่วยงานด้านการปกครองลําดับสูงข้ึนไปหรือหน่วยงานทางศาลได้เลย59  ประเทศสมาชิกทําให้
ม่ันใจได้ว่า มีการให้เหตุผลประกอบคําสั่งทางปกครองเพื่อให้บุคคลสามารถใช้กระบวนการอุทธรณ์หรือการ
ทบทวนได้ในกรณีที่จําเป็น60 และส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกให้สิทธิการอุทธรณ์หรือการเสนอให้ทบทวนคําสั่ง
ทางปกครองที่ออกโดยหน่วยงานทางด้านพรมแดนที่เก่ียวข้องนอกเหนือจากด้านศุลกากร61 

 
นอกจากนี้ เชิงอรรถท่ี 4 ของร่างความตกลงยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า คําสั่งทางปกครองในข้อนี้

หมายถึง คําสั่งท่ีมีผลทางกฎหมายที่ส่งผลต่อสิทธิและหนี้ของบุคคลในแต่ละกรณี  เป็นที่เข้าใจกันว่าคําสั่งทาง
ปกครองในข้อนี้ครอบคลุมการกระทําทางปกครองในความหมายของข้อ X ของความตกลง GATT 1994 หรือ
การละเว้นการดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือระบบกฎหมายภายในประเทศของประเทศสมาชิก  
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประเทศสมาชิกอาจคงไว้ซ่ึงกลไกทางการปกครองแยกต่างหาก หรือทางศาล เพ่ือสั่ง
ให้หน่วยงานด้านศุลกากรมีคําสั่งโดยพลันตามสิทธิการอุทธรณ์และการเสนอให้ทบทวนดังกล่าว  

 
ในส่วนของการอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองนี้ พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 17) พุทธศักราช2543 

ได้ให้สิทธิผู้นําของเข้าและผู้ส่งของออกอุทธรณ์การประเมินอากรของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์62  และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด้วยอธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงอธิบดีแต่งต้ัง
อีกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ63  อย่างไรก็ตาม ดังท่ีกล่าวแล้วว่า คําสั่งทาง
ปกครองครอบคลุมเรื่องต่างๆ ทางการศุลกากร ไม่เฉพาะเพียงการประเมินอากรของพนักงานเจ้าหน้าที่  ดังนั้น

                                                           
56ข้อ 4.1.1 ของร่างความตกลง 
57ข้อ 4.1.2 ของร่างควมตกลง  
58ข้อ 4.1.3 ของร่างความตกลง 
59ข้อ 4.1.4 ของร่างความตกลง 
60ข้อ 4.1.5 ของร่างความตกลง 
61ข้อ 4.1.6 ของร่างความตกลง 
62มาตรา 112 ฉของพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 
63มาตรา 112 สัตต ของพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 
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ในส่วนนี้ ควรเสนอให้เพิ่มขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ครอบคลุมถึงการกระทําทางการ
ปกครองตามข้อ X ของความตกลง GATT 1994 และเรื่องต่างๆ ทางการศุลกากรด้วย 

 
นอกจากน้ี ข้อ X:3 (b) ของความตกลง GATT 1994 กําหนดพันธกรณีให้ประเทศสมาชิกจัดต้ังหรือ

คงไว้ซ่ึงกระบวนการทางการปกครองหรือศาลเพื่อทบทวนและแก้ไขการกระทําทางปกครองที่เก่ียวกับเร่ืองการ
ศุลกากรโดยพลัน  ในประเด็นน้ี จากข้อพิพาทระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์เรื่องมาตรการทางการศุลกากรและการ
คลังว่าด้วยบุหรี่จากฟิลิปปินส์ที่ผ่านมา64 คณะพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยแล้วว่า ระบบการทบทวนคําสั่งให้วาง
ประกันของไทยไม่สอดคล้องกับพันธกรณีตามข้อ X:3 (b) ของความตกลง GATT 1994 ซ่ึงกําหนดให้มีการ
ทบทวนการกระทําทางปกครองเก่ียวกับการศุลกากรโดยพลัน เน่ืองจากไทยไม่มีระบบการทบทวนคําสั่งให้วาง
ประกันจนกว่าจะมีคําสั่งการประเมินอากรศุลกากรข้ันสุดท้ายออกมา65 
 
3.3 การกําหนดโทษ (Penalty) 
 

หลักการเก่ียวกับการกําหนดโทษที่เพิ่มเติมขึ้นมาในร่างความตกลงนี้คือ ในกรณีท่ีบุคคลเปิดเผยโดย
สมัครใจต่อฝ่ายปกครองของประเทศสมาชิกถึงพฤติการณ์ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อกําหนดทาง
กระบวนการ ก่อนที่ฝ่ายปกครองจะทราบถึงการฝ่าฝืนนั้น  ในกรณีที่เห็นว่าเหมาะสม ส่งเสริมให้ประเทศ
สมาชิกนําเอาข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นเหตุบรรเทาโทษ สําหรับการกําหนดโทษของบุคคลนั้น 

 
ในส่วนของการกําหนดโทษ ยังไม่ได้มีการกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากรให้กรณีที่บุคคลเปิดเผย

โดยสมัครใจต่อฝ่ายปกครองถึงพฤติการณ์ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อกําหนดทางกระบวนการ ก่อนที่
ฝ่ายปกครองจะทราบถึงนั้น เป็นเหตุบรรเทาโทษ ดังนั้น อาจเพิ่มเติมเหตุดังกล่าวเป็นเหตุบรรเทาโทษในกรณีที่
เห็นว่าเหมาะสมไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากร เช่น มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 
บัญญัติว่า ของอันพึงต้องเสียค่าอากรชั้นใน หรือของต้องจํากัดบรรทุกไปในเรือค้าชายฝั่งลําใด ถ้าขนออกจาก
เรือโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่านายเรือมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืน
บาท66ในกรณีดังกล่าว หากนายเรือเปิดเผยการกระทําความผิดดังกล่าวโดยสมัครใจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ก่อนพนักงานเจ้าหน้าที่จะทราบถึงการฝ่าฝืนกฎหมายนั้น การเปิดเผยเช่นว่า ให้เป็นเหตุบรรเทาโทษได้  
  

                                                           
64 Thailand-Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from The Philippines, Report of the Panel (WT/DS371/R) 15 
November 2010. Thailand-Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from The Philippines, Report of the Appellate Body 
(WT/DS371/AB/R) 17 June 2011. 
65วรรค 222 ของ Thailand-Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from The Philippines, Report of the Appellate Body 
(WT/DS371/AB/R) 17 June 2011. 
66อัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา  4 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 2548 
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3.4 สําเนาเอกสารหรือข้อมูล 
 

ร่างความตกลงกําหนดให้ประเทศสมาชิกจัดต้ังจุดรับเอกสารเพียงจุดเดียว (National Single 
Window) เพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อนในการติดต่อหน่วยงานราชการจํานวนหลายหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
การนําของเข้าหรือการส่งของออก นอกจากนี้ ยังต้องการลดจํานวนเอกสารที่ใช้ประกอบการผ่านพิธีการ
ศุลกากรอีกด้วย  เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว ร่างความตกลงจึงกําหนดว่า ในกรณีที่จุดรับเอกสารเพียง
จุดเดียว ได้รับเอกสารหรือข้อมูลตามท่ีกําหนดไปแล้ว ห้ามไม่ให้หน่วยงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียก
สําเนาเอกสารหรือข้อมูลนั้นอีก ยกเว้นเพียง 2 กรณีคือ พฤติการณ์เร่งด่วน (urgent circumstances) และ
ข้อยกเว้นอันจํากัดอย่างอื่น (other limited exceptions) ที่ได้ประกาศต่อสาธารณชน67 

 
ในส่วนของข้อยกเว้นที่ว่า ข้อยกเว้นอันจํากัดอย่างอ่ืนนั้น จะมีความหมายและมีเงื่อนไขอย่างไร การ

ตีความบทบัญญัติน้ี ต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 
1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969)คือ ให้ตีความตามหลักสุจริต ตามตัวอักษร
ตามบริบทและเป้าหมายของสนธิสัญญา การตีความตามบริบทนั้นจะต้องพิจารณาถึงอารัมภบทและภาคผนวก
ของสนธิสัญญา เป็นต้น  ที่ผ่านมา มีการตีความคําว่าข้อยกเว้นอย่างจํากัด (limited exception) ตามความ
ตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้า (ความตกลง TRIPS)  แม้ว่าผลคําวินิจฉัยและการ
ตีความจะผูกพันเพียงประเทศคู่กรณีในข้อพิพาทเท่านั้น แต่การตีความข้อพิพาทท่ีผ่านมาอาจให้แนวทาง
สําหรับการตีความคําว่าข้อจํากัดอันจํากัดอย่างอ่ืนได้  คณะพิจารณาได้ตีความคําว่า ข้อยกเว้นที่จํากัดตามข้อ 
30 และข้อ 17 ของความตกลง TRIPS ไว้ประการหนึ่งว่า จะต้องตีความอย่างแคบสําหรับการให้อํานาจแก่
ประเทศสมาชิกกําหนดข้อยกเว้น และการกําหนดข้อยกเว้นนั้นต้องไม่ทําให้กลุ่มของกฎระเบียบท่ีกําหนดให้มี
ข้อยกเว้นนั้น มีประสิทธิภาพลดลง และการกําหนดให้เป็นข้อยกเว้นที่จํากัดน้ันเป็นการเน้นยํ้าว่า ข้อยกเว้นนั้น
จะต้องเป็นข้อยกเว้นเพียงขอบเขตท่ีแคบ68 

 
ในส่วนของการเรียกสําเนาเอกสารน้ี พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเรียกเอกสารตามพระราชบัญญัติ

ศุลกากร ได้หลายกรณี เช่น มาตรา 115 ทวิ ของพระราชบัญญัติศุลกากร69บัญญัติในประการหนึ่งว่า “ในกรณี
ที่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้หรือบทกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้องกับการศุลกากร ให้อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดี
มอบหมาย มีคําสั่งให้เป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมีอํานาจดังต่อไปนี้ … (2) สอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกบัญชี 
                                                           
67ข้อ 10.4.2 ของร่างความตกลง 
68 “Panel agree with the views of the Panel in Canada-Pharmaceutical Patents, which interpreted the identical term in 
Article 30, that “[t]he word ‘exception’ by itself connotes a limited derogation, one that does not undercut the body of 
rules from with it is made”. The addition of word “limited” emphasizes that the exception must be narrow and permit only 
a small diminution of rights.” “EC-Trademarks and Geographical Indications, WT/DS174/R, paras.7.644-7.661.Canada-
Pharmaceutical Patents,WT/DS/114/R, paras.7.28-7.50. 
69มาตรา 115 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2543 
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เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูล ไม่ว่าในสื่อรูปแบบใดๆ หรือสิ่งของอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดจากผู้นํา
ของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนของเรือ ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซ่ึงเก่ียวข้องกับการนําเข้าหรือการ
ส่งออก…”  ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า
ขององค์การการค้าโลกแล้ว จะต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติศุลกากร ห้ามมิให้เรียกสําเนา
เอกสารหรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการนําของเข้า การส่งของออก หรือการขนส่งสินค้าผ่านแดน ในกรณีที่ได้มี
การย่ืนเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวให้จุดรับเอกสารเพียงจุดเดียว (Single Window) ไว้แล้ว ยกเว้นกรณี
พฤติการณ์ฉุกเฉินหรือข้อยกเว้นอ่ืนอันเป็นข้อยกเว้นอย่างจํากัดท่ีได้ประกาศต่อสาธารณชน 

 
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติศุลกากรนี้ 

อํานาจของเจ้าพนักงานในการเรียกเอกสารหรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําผิดได้ ทั้งที่เอกสารหรือข้อมูลได้
ย่ืนผ่านจุดรับเอกสารเพียงจุดเดียวแล้ว ไม่น่าเป็นข้อยกเว้นอย่างจํากัดตามที่อนุญาตไว้ในร่างความตกลง 
เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงเอกสารหรือข้อมูลท่ีได้ย่ืนผ่านจุดรับเอกสารเพียงจุดเดียวได้อยู่แล้ว 
หากยังกําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเรียกสําเนาเอกสารหรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการส่งออกของ การ
นําเข้าของ หรือการขนส่งสินค้าผ่านแดน ก็จะทําให้บทบัญญัติเรื่องให้ประเทศสมาชิกจัดต้ังหรือคงไว้ซ่ึงจุดรับ
เอกสารเพียงจุดเดียวนั้นเสื่อมเสียประโยชน์ไป เนื่องจากการกําหนดให้จัดต้ังหรือคงไว้ซ่ึงจุดรับเอกสารเพียงจุด
เดียวมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือ ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการติดต่อหน่วยงานหลายๆ หน่วยงาน และยัง
ต้องการลดจํานวนเอกสารที่ใช้ผ่านพิธีการศุลกากร อันจะทําให้การผ่านพิธีการศุลกากรมีความรวดเร็วข้ึน  
หากยังอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเรียกสําเนาเอกสารหรือข้อมูลได้อีก ท้ังท่ีได้ย่ืนเอกสารหรือข้อมูลนั้นไว้
แล้ว และพนักงานเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าถึงเอกสารหรือข้อมูลเหล่าน้ันได้นั้น การจัดต้ังจุดรับเอกสารเพียงจุด
เดียวก็ไม่ได้ทําให้ความยุ่งยากซับซ้อนในการติดต่อหน่วยงานหลายๆ หน่วยงาน และจํานวนเอกสารที่ใช้ผ่าน
พิธีการศุลกากรนั้นลดลง 

 
แม้ว่าร่างความตกลงจะอนุญาตให้ประเทศสมาชิกกําหนดข้อยกเว้นอันจํากัด ท่ียังคงให้อํานาจ

พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสําเนาเอกสารหรือข้อมูล ทั้งที่ได้ย่ืนเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวไว้ที่จุดรับเอกสารเพียง
จุดเดียวแล้วก็ตาม  การกําหนดข้อยกเว้นนี้ มิได้เป็นไปโดยปราศจากขอบเขต  จากแนวทางการตีความคําว่า 
ข้อยกเว้นอันจํากัด ที่ผ่านมา  พอทําให้ทราบได้ประการหนึ่งว่า การกําหนดข้อยกเว้นอันจํากัดน้ี มีการตีความ
อย่างแคบ และการกําหนดข้อยกเว้นอันจํากัดดังกล่าวต้องไม่ทําให้กลุ่มของกฎระเบียบที่กําหนดให้มีข้อยกเว้น
นั้น มีประสิทธิผลลดลง 
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4.บทสรุป 
 

 การอํานวยความสะดวกทางการค้ามีความสําคัญมากข้ึนภายหลังจากท่ีภาษีนําเข้าและอุปสรรค
ทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีส่วนหนึ่งได้ลดลงจากการเจรจาเปิดเสรีการค้าท้ังระดับพหุภาคีหรือระดับทวิภาคี 
ตลอดจนการใช้นโยบายเปิดเสรีการค้าเอง  นอกจากนี้ การแบ่งปันข้ันตอนการผลิตสินค้าในประเทศต่างๆ ทํา
ให้มีความต้องการการอํานวยความสะดวกทางการค้าย่ิงขึ้น   
 
 การอํานวยความสะดวกทางการค้ามีการนิยามแตกต่างกันไป ต้ังแต่การนิยามตามความหมายอย่าง
กว้างท่ีครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจ จนถึงนิยามความหมายอย่างแคบที่เน้นเฉพาะส่วนของ
พิธีการศุลกากร 
 
 พิธีการศุลกากรนี้เป็นประเด็นท่ีนักธุรกิจเห็นว่าเป็นอุปสรรคทางการค้ามากที่สุด  พิธีการศุลกากรนี้
ก่อให้เกิดต้นทุนทางการค้าได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  ได้มีการศึกษาพบว่า หากมีการปรับปรุงการอํานวย
ความสะดวกทางการค้าแล้วจะส่งผลให้สวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมของโลก ปริมาณการค้าระหว่าง
ประเทศ รายได้ของรัฐจากการจัดเก็บภาษี และการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน  
 
 การเจรจาเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการค้าภายในองค์การการค้าโลก ได้เริ่มข้ึนต้ังแต่การ
ประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งแรก ที่สิงคโปร์ เม่ือปี พ.ศ. 2539 และได้เป็นส่วนหน่ึงของการ
เจรจาพหุภาคีรอบโดฮา ขององค์การการค้าโลก อย่างชัดเจน ตามมติของคณะมนตรีท่ัวไปเม่ือเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2547 และในการประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก คร้ังท่ี 9 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย ได้มีมติ
รับรองร่างความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 
 ร่างความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้านี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกเป็น
บทบัญญัติท่ีเพ่ิมเติมและปรับปรุงบทบัญญัติตามข้อ V (เสรีภาพในการผ่านแดน) ข้อ VIII (ค่าธรรมเนียมและ
พิธีการศุลกากร) และข้อ X (การพิมพ์โฆษณาและการเผยแพร่) ของความตกลง GATT 1994 ให้ชัดเจนและดี
ย่ิงข้ึน และส่วนที่สองเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการกําหนดประเภทมาตรการตามความตกลงที่จะมีผลใช้บังคับใน
กรณีต่างๆ สําหรับประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนาน้อยที่สุด 
 
 เพ่ือเตรียมการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้าแล้ว ไทยจะต้อง
แก้ไขกฎระเบียบภายในประเทศให้สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าว  หากพิจารณาเฉพาะเพียงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร ไทยจะต้องแก้ไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับความตกลง อย่างน้อย 4 เร่ือง คือ  

(1) การเพ่ิมบทบัญญัติเรื่องความร่วมมือทางด้านศุลกากร โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก 
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(2) การเพิ่มขอบอํานาจของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ครอบคลุมพิธีการศุลกากรทั้งหมด รวมทั้ง
การอุทธรณ์เร่ืองการกําหนดการประกัน 

(3) การเพ่ิมเงื่อนไขการเปิดเผยพฤติการณ์ฝ่าฝืนกฎหมายโดยสมัครใจ ก่อนท่ีฝ่ายปกครองจะ
ทราบถึงการฝ่าฝืนกฎหมายนั้น ให้เป็นเหตุบรรเทาโทษ 

(4) การห้ามมิให้เรียกสําเนาเอกสารหรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการนําของเข้า การส่งของออก หรือ
การขนส่งสินค้าผ่านแดน ในกรณีที่ได้ยื่นเอกสารหรือข้อมูลนั้นให้จุดรับเอกสารเพียงจุดเดียว 
(National Single Window) ไว้แล้ว ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ 
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