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รายงานของคณะกรรมาธิการย ุโรปต่อ
รัฐสภาย ุโรปและที่ประช ุมยุโรป
ว่าด้วยการบังคับใช้ Union Customs Code
และการใช้อานาจในการออกกฎหมายตาม
Article 284
Union Custom Code (UCC) เป็นกรอบ กฏระเบียบ และพิธีการ ที่
ทาให้การศุลกากรทั่วทั้งสหภาพยุโรป (อียู) มีความทันสมัย๑ โดย เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ อียู ได้ออก UCC
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ แต่บทบัญญัติในส่วนสารัตถะส่วนใหญ่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ เป็นอานาจตามมาตรา 284 เรื่องการบังคับใช้การมอบอานาจ
UCC ก าหนดกรอบทางกฎหมายส าหรั บ กฎเกณฑ์ แ ละพิ ธี ก ารศุ ล กากรในเขตศุ ล กากรของอี ยู เพื่ อ
การอานวยความสะดวกทางการค้า การขนส่ง การผ่านแดน ความสามารถแข่งขันของภาคธุรกิจ ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนในสหภาพยุโรป โดยคานึงถึงบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ยุคปัจจุบัน ในการนี้UCC จึงกาหนดให้ศุลกากรนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนกระดาษอย่างเต็มรูปแบบ โดย
กาหนดกฎเกณฑ์แ ละข้ อ ก าหนดเพื่ อ พิ ธีก ารก่ อ นการนาเข้ า และการส่ ง ออกซึ่ง เกี่ยวกั บระบบอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
๑๗ ระบบ โดยระบบเหล่ านี้ ยั งอยู่ ในขั้น ตอนการพัฒ นาและนามาใช้ทีล ะล าดับ ด้ว ยเหตุนี้ UCC จึงกาหนด
ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจนถึงปี ๒๕๖๓ โดยยังคงอนุญาตให้ใช้กระดาษจนกว่าการพัฒนาจะแล้วเสร็จภายใน ๒๕๖๓
ในระหว่างนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดทารายงานเพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการบังคับใช้ UCC
การปรับปรุงแก้ไข และการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ดังจะขอนาเสนอในรายงานการศึกษาฯ ฉบับนี้
UCC คืออะไร
UCC มีผลบังคับใช้แทน Community Customs Code (CCC) ฉบับปี ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นประมวลศุลกากร
ฉบับแรกที่รวบรวมกฎระเบียบศุลกากรของสหภาพยุโรปเข้าไว้ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม พิธีการและการปฏิบัติงานที่
บัญญัติไว้ใน CCC ใช้กระดาษเป็นหลัก ซึ่งไม่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่ภาคธุรกิจหันมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
๑ https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en
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ทันสมัย และศุลกากรมี บทบาทหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือ นอกจากการจัดเก็บภาษีแล้ว ศุลกากรยังต้องเผชิญกับ
ข้อท้าทายทางความมั่นคงปลอดภัยและการเคลื่อนย้ายเงินตราและสินค้าผิดกฎหมาย จึงมีความจาเป็นต้องบัญญัติ
กฎหมายใหม่ เพื่อการจัดการการควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ
UCC มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ แต่มีผลบังคับใช้เฉพาะในส่วนการมอบอานาจให้แก่
คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รป (European Commission) เท่ า นั้ น ในขณะที่ บ ทบั ญ ญั ติ อื่ น ๆ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ วั น ที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้ใช้อานาจออกกฎหมายเพิ่มเติมซึ่งทั้งหมดประกอบเป็น UCC
legal package ดังต่อไปนี้
๑. UCC Delegated Act เพิ่มเติมบทบัญญัติที่ไม่ใช่สาระสาคัญบางประการของ UCC
๒. UCC Implementing Act ก าหนดกฎเกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ พิ ธี ก ารศุ ล กากรให้ เ ป็ น รู ป แบบเดี ย วกั น ใน
การบังคับใช้ UCC
๓. UCC Transitional Delegated Act กาหนดวิธีการทางเลือกสาหรับการแลกเปลี่ยนและจัดเก็บข้อมูล
ศุลกากรในระหว่างที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่พร้อมใช้งาน
๔. UCC Work Programme กาหนดแผนการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์และเนื้อหาทางกฎหมาย
เพื่อให้เกิดความชัดเจนทางกฎหมาย การอานวยความสะดวกทางการค้า และเพื่อปกป้องผลประโยชน์
ทางการเงินและเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและ
กฎหมายด้านอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อกฎหมายศุลกากร
เช่ น กฎหมายด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย จึ ง ได้ มี
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่สาคัญภายใต้ UCC ดังนี้
๑. ตัวแทนออกของ (customs representative)
มีสิ ทธิให้ บ ริการในประเทศสมาชิกที่ตนไม่ได้มีถิ่นฐาน
ประกอบกิจการได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมใน
แวดวงการค้าในสหภาพยุโรป
๒. การออกค าสั่ ง /ค าวิ นิ จ ฉั ย ของประเทศ
สมาชิกที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการ
Credit: Ekalavvya
สามารถคาดการณ์ ได้ อานวยความสะดวกในการยื่ น
สำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH ๒

รายงานการศึกษานโยบายศุลกากรในต่ างประเทศ
คาร้อง รวมทั้งนากฎเกณฑ์ที่ส่งเสริมสิทธิของผู้ประกอบการในการแสดงความเห็นก่อนออกคาวินิจฉัยที่จะเป็น
ผลเสียต่อผู้ประกอบการ
๓. สิทธิประโยชน์ในการผ่านพิธีการศุลกากร กล่าวคือ คุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการระดับ
มาตรฐานเออีโออาจนามาใช้ในการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์บางประการแก่ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ AEO ในขณะที่
สิทธิประโยชน์บางประการจะสงวนไว้ให้เฉพาะผู้ประกอบการเออีโอเท่านั้น
๓.๑ สิทธิประโยชน์ที่อาจให้แก่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติบางประการหรือทั้ งหมดของผู้ประกอบการ
เออีโอ เช่น ๑) การอนุญาตให้ตัวแทนออกของให้บริการในประเทศสมาชิกที่ตนไม่ได้มีถิ่นฐานประกอบกิจการได้
๒) การลดหลักประกันเบ็ดเสร็จ (comprehensive guarantees) สาหรับค่าภาษีที่ต้องชาระ ๓) การอนุญาตให้
สาแดงสินค้า ณ สถานที่อื่นนอกเหนือจากสานักงานศุลกากรที่มีอานาจ ๔) การอนุญาตให้ยื่นใบขนสินค้าในรูปแบบ
Entry into Declarant’s Records ๕) การลดขั้นตอนการผ่านแดน ๖) การอนุญาตให้ดาเนินกิจการสถานที่จัดเก็บ
สินค้าชั่วคราว ๗) การอนุญาตให้ใช้พิธีการเฉพาะด้าน (คลังสินค้าศุลกากร end-use การนาเข้าชั่วคราว และการ
นาเข้าวัตถุดิบเพื่อผ่านกระบวนการผลิตในประเทศ การส่งออกวัตถุดิบเพื่อผ่านกระบวนการผลิตนอกประเทศ)
๓.๒ สิทธิประโยชน์ที่สงวนให้กับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอเท่านั้น (เนื่องจากผู้ประกอบการ
ที่ประสงค์จะได้สถานะเออีโอต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดมากขึ้น) ได้แก่ ๑) การลดหลักประกันทั้งหมดหรือบางส่วน
ในการเลื่อนการชาระภาษี (deferred payment) ๒) การปล่อยสินค้า ณ ศูนย์บริการผ่านพิธีการปล่อยสินค้า
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(Centralized clearance๒) โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นใบขนสินค้าและชาระภาษีจากสถานประกอบการของ
ตนให้ศุลกากรในประเทศที่ตั้งสถานประกอบการนั้น เพื่อนาใบขนสินค้าไปผ่านพิธีการตรวจปล่อยในอีกประเทศที่
นาเข้าสินค้า ๓) การยกเว้นหน้าที่ในการสาแดงสินค้าภายใต้ Entry into Declarants’ records simplification
๔) การประเมินตนเอง โดยผู้ประกอบการสามารถคานวณค่าภาษีและดาเนินการควบคุมตรวจสอบได้ด้วยตนเอง
แทนศุลกากร ๕) การรับอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสินค้าไปยังประเทศสมาชิกอื่น ขณะที่สินค้ายังอยู่ในสถานที่จัดเก็บ
สินค้าชั่วคราว (หรือก่อนเข้าสู่พิธีการศุลกากร)
๔. การสร้างมาตรฐานสาหรับคาวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากรและถิ่นกาเนิดที่มีผลผูกพัน กล่าวคือ
๔.๑ ระยะเวลาที่ Binding Tariff Information (BTI) มี ผ ลผู ก พั น ลดจาก ๖ ปี เหลื อ ๓ ปี เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับระยะเวลาที่ Binding Origin Information มีผลผูกพัน
๔.๒ BTI มีผลผูกพันผู้ร้อง กล่าวคือ ผู้ร้องต้องแจ้งต่อศุลกากรว่า ตนมีคาวินิจฉัยสาหรับสินค้าที่สาแดง
เพื่อไม่ให้ผู้ร้องไปขอคาวินิจฉัยจากประเทศสมาชิกอื่นอันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ร้องมากกว่า (BTI shopping)
๕. การวางหลักประกันภาคบังคับ สาหรับพิธีการศุลกากรทั้งหมด เพื่ อปกป้องผลประโยชน์ทางการเงิน
และทรั พยากรของสหภาพยุ โ รป อย่ างไรก็ตาม ผู้ ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือสู งจะได้รับสิ ทธิในการวาง
หลักประกันที่ลดลง และผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโออาจได้รับสิทธิยกเว้นการวางหลักประกัน
๖. กฎเกณฑ์ ใ หม่ ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ก าหนดให้ ทั้ ง ผู้ ข นส่ ง ตั ว แทนผู้ รั บ ขนส่ ง สิ น ค้ า (freight
forwarder) และแม้กระทั่งผู้รับตราส่งสินค้าต้องส่งข้อมูลเมื่อสินค้ามาถึง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น
WCO SAFE Framework
๗. การผ่อนปรนกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้าชั่วคราว รวมทั้งการขยายระยะเวลาการจัดเก็บสินค้า
เป็น ๙๐ วัน (จาก ๒๐ หรือ ๔๕ วัน ขึ้นอยู่กับว่า สินค้าขนส่งมาทางทะเลหรือไม่) และอนุญาตให้สินค้าเคลื่อนย้าย
ไปยังสถานที่จัดเก็บสินค้าชั่วคราวอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องผ่านพิธีการผ่านแดน
๘. รวมพิ ธี ก ารศุ ล กากรส าหรั บ การน าเข้ า วั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ผ่ า นกระบวนการผลิ ต ในประเทศ (inward
processing) การผลิตภายใต้การควบคุมของศุลกากร (processing under customs control) และการทาลาย
(destruction) เข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจะมีเวลามากขึ้นในการตัดสินใจว่า จะส่ง
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้า ยกลับออก (re-export) จะทาลายสินค้า หรือจะนาเข้าเพื่อการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีภายใน
สหภาพยุโรป
๒ https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/general-overview/single-authorisation-simplified-procedures-sasp-centralised-

clearance_en
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ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ภายใต้ UCC การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการและศุลกากร และระหว่างศุลกากรด้วยกัน ต้อง
กระทาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดภายในปี ๒๕๖๓ ซึ่งนับเป็นก้าวสาคัญสู่การอานวยความสะดวกการค้าที่ถูก
กฎหมาย ลดภาระการบริหารจัดการ และช่วยให้ข้อกาหนดที่ใช้ตลอดทั้งสหภาพยุโรปเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้มีการสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๑๗ ระบบ ซึ่งกาลังอยู่ในขั้นตอน
การพัฒนาหรือปรับปรุงตามระยะเวลาที่กาหนดใน UCC Work Programme โดยระบบแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
ได้แก่ ๑) ระบบที่ใช้เหมือนกันทั่วทั้งสหภาพยุโรป มี ๑๔ ระบบ พัฒนาโดยคณะกรรมาธิการฯ ร่วมกับประเทศ
สมาชิก และ ๒) ระบบที่ใช้ในประเทศสมาชิก มี ๓ ระบบ เป็นระบบที่ประเทศสมาชิกต้องพัฒนาหรือปรับปรุงเอง
ระบบที่ใช้เหมือนกันทั่วทั้งสหภาพยุโรปมี ดังนี้
1. Registered Exporter System - REX (ใหม่ ) เป็ น ระบบแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ระหว่ า ง
ผู้ส่งออกจดทะเบียนที่มีถิ่นฐานในประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าในการเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป (GSP)
และผู้ ป ระกอบการในสหภาพยุ โ รปที่ส่ ง ออกไปยัง ประเทศที่ ได้ รับสิ ทธิป ระโยชน์ดั ง กล่ า วและประเทศอื่ น ๆ
บางประเทศ
๒. Binding tariff information - BTI (ปรับปรุงใหม่) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับคาวินิจฉัย
พิกัดอัตราที่มีผลผูกพัน (binding tariff information) ที่ออกโดยศุลกากรประเทศสมาชิกสอดคล้องกับ UCC
๓. Customs decisions system (CDS) (ใหม่ ) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ กระบวนการออกค าวิ นิ จ ฉั ย ทาง
ศุลกากรตามความในกฎหมายศุลกากรตลอดทั่วทั้งสหภาพยุโรปเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการอานวยความ
สะดวกการปรึกษาหารือระหว่างขั้นตอนการออกคาวินิจฉัยและขั้นตอนการอนุญาต
๔. Uniform User Management & Digital Signature - UUM&DS หรือ EU Trader Portal (ใหม่) มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศุลกากรระบบต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ใน UCC ได้
โดยตรงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานสหภาพยุโรป
๕. Authorised Economic Operators - AEO (ปรับปรุงใหม่) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขั้นตอนการขอ
สถานะและการอนุมัติ AEO โดยคานึงถึงข้อเปลี่ยนแปลงใน UCC
๖ . Economic Operator Registration and Identification System - EORI ( ป รั บ ป รุ ง ใ ห ม่ ) มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขระบบที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว เล็ ก น้ อ ยที่ ใ ช้ ใ นการลงทะเบี ย นและการระบุ ตั ว ตนของ
ผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปและผู้ประกอบการประเทศที่สามที่มีธุรกรรมเกี่ยวกับศุลกากรในสหภาพยุโรป
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๗. Common customs tariff and surveillance - Surveillance (ปรับปรุงใหม่) มีวัตถุประสงค์ เ พื่ อ
ปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องกับ UCC โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบที่บันทึกและรวบรวมข้อมูลการค้า
ของสหภาพยุโรป (การนาเข้า/ส่งออก) ที่ประเทศสมาชิกส่งมาในแต่ละวันเข้าไว้ที่เดียวกัน
๘. Proof of Union Status - PoUS (ใหม่) เป็นระบบที่จะจัดเก็บ บริหารจัดการ และกู้คืนใบขนสินค้า
ทั้งหมดที่ผู้ประกอบการยื่นเพื่อพิสูจน์ถิ่นกาเนิดสินค้าในสหภาพยุโรป (Union status) ของสินค้าของตน
๙. New Computerised Transit System - NCTS (ปรับปรุงใหม่) ปรับปรุงระบบผ่านแดนที่มีอยู่แล้วให้
สอดรับกับข้อกาหนดใหม่ใน UCC เช่น การปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกาหนดด้านข้อมูลของ
UCC รวมทั้งการพัฒนาความเชื่อมโยง (interface) กับระบบอื่น ๆ
๑๐. Automated Export System - AES (ปรั บ ปรุ ง ทั้ ง ระบบระดั บ สหภาพยุ โ รปที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว (transEuropean system) และระบบระดับประเทศที่มีอยู่แล้ว (National Export Systems)) มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดการนาเข้า/ส่งออกสินค้าตาม UCC
๑๑. Standardised Exchange of Information for Special Procedures - INF (ใหม่) เป็นระบบใหม่
ที่รองรับและทาให้ขั้นตอนการบริหารจัดการข้อมูลง่ายขึ้น รวมทั้งการจัดการข้อมูลด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
Special Procedures
๑๒. Centralised Clearance for Import - CCI (ใหม่) มีวัตถุประสงค์
เพื่อประสานงานระหว่างสานักงานศุลกากรที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กั บ การจั ด การใบขนสิ น ค้ า และค าสั่ ง อนุ ญ าตปล่ อ ยสิ น ค้ า เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการสามารถเสร็จสิ้นขั้นตอนได้ ณ สานักงานศุลกากรแห่ ง
เดียว
๑๓. Guarantee Management - GUM (ใหม่ ) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
บริหารจัดการประกันทัณฑ์บนแบบองค์รวมตลอดทั่วทั้งสหภาพยุโ รป
แบบเวลาจริง (real time) ในกรณีที่มีความเสี่ ย งที่ผู้ ประกอบการจะไม่
Credit: Shawn Whatley
ชาระภาษี
๑๔. Import Control System - ICS (ปรั บ ปรุ ง ใหม่ ) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานด้วยการพัฒนาคุณภาพข้อมูล การจัดส่งข้อมูล ความพร้อมใช้
งานของข้อมูล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Entry Summary Declarations และความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมข้อมูล
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ส่วนอีก ๓ ระบบ เป็นระบบที่ใช้ในแต่ละประเทศสมาชิกที่ประเทศสมาชิกเป็นผู้พัฒนาเอง ได้แก่
๑. การอ านวยความสะดวกและการท าให้ special procedures (SP) สอดคล้ อ งกั น ระบบ
ในระดับประเทศต้องนาข้อกาหนดใน UCC ทั้งหมดไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บสินค้า end-use
การนาของเข้าชั่วคราว การนาวัตถุดิบออกไปผ่านกระบวนการผลิตที่ต่างประเทศ และการนาเข้าวัตถุดิบเพื่อผ่าน
กระบวนการผลิตในประเทศ
๒. Notification of Arrival (NA), Presentation Notification (PN) และ Temporary Storage (TS)
หมายถึ ง การสร้ า งระบบในระดั บ ประเทศเพื่ อ การจั ด การการแจ้ ง เตื อ นวิ ธี ก ารขนส่ ง การน าเข้ า สิ น ค้ า และ
ใบขนสิ น ค้าน าเข้าจัดเก็บชั่ว คราวด้ว ยวิธีอัตโนมัติตามที่กาหนดใน UCC รวมทั้งรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างศุลกากรและผู้ประกอบการให้สอดคล้องกันทั่วทั้งประเทศสมาชิก
๓. National Import Systems (NIS) มีวัตถุประสงค์เพื่อการนาข้อกาหนดเกี่ยวกับข้อมูลและขั้นตอน
ต่าง ๆ ทั้งหมดใน UCC ที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าไปใช้ปฏิบัติ
การบังคับใช้ UCC
นับตั้งแต่ UCC มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕59 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ มีการพบปะหารือ
กับประเทศสมาชิกและตัวแทนผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อวินิจฉัยปัญหา หาแนวทางแก้ไข ให้คาแนะนา
ในการตีความ และหาแนวทางการทาให้กระบวนการต่าง ๆ ลดความซ้าซ้อน กระบวนการพบปะหารือดังกล่าว
นาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข UCC ดังนี้
๑. การแก้ไข UCC Article 136 เกี่ยวกับสินค้าที่ออกจากเขตศุลกากรสหภาพเป็นการชั่วคราวทางอากาศ
หรือทางทะเล เนื่องจากมีความจาเป็นต้องมีการกากับดูแลทางศุลกากรที่เหมาะสมในกรณีที่สินค้าบางประเภท
เข้ามาในสหภาพผ่านท่าแห่งหนึ่ง จากนั้นขนส่งต่อไปยังอีกท่าอีกแห่งหนึ่งในสหภาพด้วยเรือขนตู้คอนเทนเนอร์
ก่ อ นจะขนถ่ า ยสิ น ค้ า ลงในท่ า แห่ ง ที่ ส องนี้ การแก้ ไ ขมาตราดั ง กล่ า วก าหนดให้ ต้ อ งส าแดงสิ น ค้ า ณ ท่ า เรื อ
แห่งที่สองด้วย
๒. การแก้ไข UCC Implementing Act ตามข้อเสนอของตัวแทนจากผู้ประกอบการสรุปได้ ดังนี้
๒.๑ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสาแดงของผู้จัดหาสินค้าในระยะยาว (long-term supplier) มีความชัดเจน
และง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุญาตให้ผู้ประกอบการยื่นใบขนสินค้าในคราวเดียวสาหรับสินค้าทั้งหมดใน
ปีปฏิทิน ณ ช่วงเวลาใดก็ได้ในปีนั้น
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๒.๒ ขยายระยะเวลาสาหรับผู้ส่ง ออกในการขอหมายเลขประจาตัว Registered Exporter (REX) ซึ่ง
ต้องใช้ในการรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยตัวเอง ตามกรอบความตกลงการค้าเสรีอียู-แคนาดา (CETA)
๒.๓ กฎเกณฑ์ในการกาหนดสานักงานศุลกากรขาออกในกรณีการ
ส่ ง ออกสิ น ค้ า ที่ ต้ อ งช าระสรรพสามิ ต ที่ ต ามด้ ว ยการผ่ า นแดนได้ มี
การปรับปรุงให้ดีขึ้น
๓. การรั บ Implementing Act ว่ า ด้ ว ยการจั ด การทาง
เทคนิ ค เพื่ อ การพั ฒ นา บ ารุ ง ซ่ อ มแซม และการใช้ ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่ าวภายใต้ UCC โดย Implementing Act ดังกล่ าวได้กาหนดกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับ Customs Decisions System และ Uniform User Management and
Credit: quora
Digital Signature system
๔. มีความเป็ น ไปได้ว่า Delegated Act และ Implementing Act จะต้องแก้ไข
ปรับปรุงอีกครั้งในปี ๒๕๖๑ ในประเด็นดังต่อไปนี้
๔.๑ ค านิ ย ามใหม่ ข อง “ผู้ ส่ ง ออก” ใน Delegated Act Article 1(19) โดยผู้ ส่ ง ออกยั ง คงต้ อ งมี
ถิ่นประกอบการในสหภาพยุโรป แต่จะมีการผ่อนปรนเงื่อนไขที่ว่า ผู้ส่งออกต้องมีสัญญาซื้อขาย ในการนี้ ตัวแทน
ผู้ ป ระกอบการเห็ น ว่า ค านิ ย ามที่ ใ ช้ ใ นปั จ จุบั นไม่ ไ ด้ ส ะท้ อ นถึ ง รูป แบบธุร กิ จที่ เ ป็น อยู่ เช่ น ในกรณี ที่ ผู้ ข ายมี
ถิ่นประกอบกิจการนอกสหภาพยุโรป
๔.๒ แก้ไข Delegated Act Article 114 และ Article 134 เพื่อเพิ่มความยืนหยุ่นในพิธีการศุลกากร
สาหรับธุรกิจกรรมระหว่างเขตภาษีพิเศษ (Special Fiscal Territory) และแผ่นดินใหญ่ (เช่น ธุรกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศสมาชิกเดียวกัน)
๔.๓ ขยายระยะเวลาการส าแดงสิ นค้าที่จัดเก็บในสถานที่อื่นนอกเหนือจากสถานที่จัดเก็บ สิ น ค้ า
ชั่ว คราวตาม Delegated Act Article 115 เพื่อให้ ทั้งผู้ ประกอบการและศุล กากรมีร ะยะเวลาที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการ โดยระยะเวลายังคงสั้นเพื่อไม่ให้มีการนาไปใช้ในทางที่ผิด
๔.๔ แก้ไขบทบัญญัติที่กาหนดให้จัดพิมพ์สมุดจดรายการการประมง (fishing logbook) รวมทั้งข้อมูล
ที่เป็นความลับทางการค้า เพื่อยื่นต่อศุลกากรประเทศที่สามให้ตรวจสอบว่า สินค้าประมงที่ถ่ายลาหรือขนส่งผ่าน
ดินแดนหรือประเทศตนไม่ได้ถูกยักย้ายถ่ายเท ในการนี้ ผู้ประกอบการประมงได้แจ้งให้คณะกรรมาธิการยุโรป
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ทราบถึงปัญหาในการเปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้าเกี่ยวกับสถานที่ทาประมง การแก้ไขบทบัญญัตินี้จะทาให้ไม่
ต้องเปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้าดังกล่าวอีกต่อไป
๔.๕ การนาบทบัญญัติที่เคยอยู่ใน CCC กลับมาบัญญัติใน Delegated Act เนื่องจากที่ผ่านมา UCC
ไม่ได้ครอบคลุมถึงการอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตสาหรับ end-use ในการจัดเก็บสินค้าพลังงาน
ประเภทต่าง ๆ ไว้ในถังเก็บแห่งเดียว
๔.๖ แก้ ไ ข regulatory framework ที่ ใ ช้ กั บ รถยนต์ ที่ พ ลเมื อ งยุ โ รปเช่ า จากนอกสหภาพยุ โ รป
ในปัจจุบัน รถที่ไม่ได้ติดป้ ายทะเบีย นสหภาพยุโรปต้องเสียภาษีนาเข้าเมื่อเข้ามาในเขตศุล กากรสหภาพยุโ รป
(ยกเว้นในกรณีที่ผู้พานักในสหภาพยุโรปใช้รถเช่าดังกล่าวเพื่อเดินทางกลับถิ่นพานัก) บทบัญญัติดังกล่าวถูกมองว่า
เป็นข้อจากัดมากเกินควรในกรณีที่ผู้พานักในสหภาพยุโรปเช่ารถเป็นระยะเวลาสั้น ด้วยเหตุนี้ จึงอาจมีการปรับปรุง
บทบัญญัติเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว
๔.๗ แก้ไขกฎเกณฑ์เกี่ยวกับถิ่นกาเนิดสินค้าเพื่อให้สามารถใช้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษกับสินค้าแปรรูป
ที่ผลิตจากสินค้านาเข้าที่มีสิทธิได้ใช้อัตราภาษีพิเศษภายใต้พิธีการนาเข้าวัตถุดิบเพื่อผ่านกระบวนการผลิ ตใน
ประเทศ โดยการแก้ไขบทบัญญัตินี้ จะช่วยผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมีสิทธิใช้อัตราภาษีพิเศษเหมือนกับที่เคยได้รับ
เมื่อ CCC ยังคงมีผลบังคับใช้
๔.๘ การแก้ไขประเด็น ทางเทคนิคของกฎเกณฑ์การลงทะเบียนในระบบ REX เพื่อปรับให้ เข้ากับ
สถานการณ์ของผู้ส่งออกได้ดียิ่งขึ้น
การบังคับใช้ UCC Work Programme
การใช้งานระบบเล็กทรอนิกส์บางระบบจาก ๑๗ ระบบในปี ๒๕๖๐ เป็นไปตามกาหนดระยะเวลาใน
ช่วงแรกตามที่กาหนดใน UCC Work Programme ดังนี้
๑. เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดตัวระบบ Registered Exporter (REX) ซึ่ง
เป็นฐานข้อมูลใหม่ที่บรรจุข้อมูลผู้ส่งออกขึ้นทะเบียนในประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป
(Generalised System of Preferences หรือ GSP) ของสหภาพยุโรป รวมทั้งข้อมูลของผู้ประกอบการบางรายใน
สหภาพยุโรป เช่น ในบริบทกรอบความตกลงการค้าเสรีกับแคนาดา ระบบดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการตรวจสอบ
ได้ว่า ผู้จัดหาสินค้าได้ขึ้นทะเบียนเพื่อสามารถชี้แจงถิ่นกาเนิดสินค้าหรือไม่ และยังช่วยให้ศุลกากรประเทศสมาชิก
ตรวจสอบหมายเลข REX ที่ ร ะบุ ใ นใบขนสิ น ค้ า โดยอ้ า งอิ ง จากฐานข้ อ มู ล กลางได้ โดยล่ า สุ ด มี ผู้ ส่ ง ออกราว
๒๐,๐๐๐ รายที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสหภาพยุโรป และผู้ส่งออกราว ๑๑,๐๐๐ ราย ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศที่ได้รับ
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GSP ที่ได้ใช้ระบบดังกล่าวแล้ว ผลตอบรับจากผู้ประกอบการ ศุลกากรประเทศสมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศที่ได้รับ GSP เป็นไปในทิศทางที่ดีโดยไม่มีข้อร้องเรียน
๒. เมื่อเดือนตุล าคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการยุโ รปได้เปิดตัว ระบบ Customs Decision และระบบ
Uniform User Management & Digital Signature (UUM&DS) พร้อมกัน โดยระบบ Customs Decision เป็น
ก้าวสาคัญในการทาให้การบริหารจัดการหน่วยงานศุลกากรในประเทศสมาชิกทั้ง ๒๘ ประเทศเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ระบบประกอบด้วยส่วนประกอบที่ทุกประเทศสมาชิกมีร่วมกัน (EU trade portal ระบบบริหารจัดการ
คาวินิจฉัยศุลกากรส่วนกลาง และพื้นที่แสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ) และส่วนประกอบที่แต่ละประเทศ
สมาชิกมีแตกต่างกันไป (national trade portal และระบบบริหารจัดการคาวินิจฉัยศุลกากรของประเทศตน) โดย
ระบบสามารถจั ดการการอนุ ญาตในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับศุล กากรได้ ๒๒ เรื่อง เช่น การส าแดงสิ นค้าแบบย่อ
(simplified declaration) การปล่อยสินค้า ณ จุดเดียว (centralized clearance) การนาเข้าวัตถุดิบเพื่ อผ่ าน
กระบวนการผลิตในประเทศ การส่งออกวัตถุดิบเพื่อผ่านกระบวนการผลิตนอกประเทศ หลักประกันแบบเบ็ดเสร็จ
(comprehensive guarantee) การเลื่อนการชาระภาษี การผ่านแดน และอื่น ๆ โดยผู้ประกอบการสามารถยื่น
คาร้องผ่าน UUM&DS เพื่อเข้าสู่ Decision System ในลาดับถัดไป
๓. การติดตั้งระบบ Binding Tariff Information (BTI) ในระยะแรกสาเร็จลุล่วงเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
ตามที่ได้กาหนดไว้
อย่างไรก็ตาม เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ระบบทั้ง ๑๗ ระบบไม่สามารถพัฒนาจนเสร็จสิ้นทันภายในปี ๒๕๖๓
เนื่องจากความซับซ้อนและต้นทุนในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ทั่วทั้งสหภาพยุโรป นอกจากนี้ การทาให้
ข้อกาหนดทางข้อมูลเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันเป็นข้อท้าทายประการสาคัญในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยข้อมูล ที่เป็ น แบบแผนเดียวกันมีความสาคัญยิ่งในการทาให้ ระบบต่าง ๆ ทางานประสานกันได้ รวมทั้งใน
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ด้ ว ย นอกจากนี้ ข้ อ ก าหนดทางข้ อ มู ล ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
data model สากล เช่น WCO Data Model เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่สาม
ได้อันจะช่วยอานวยความสะดวกทางการค้า

สรุป
สำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH ๑๐

รายงานการศึกษานโยบายศุลกากรในต่ างประเทศ
ในการบั ง คั บ ใช้ UCC นั้ น คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปเห็ น ว่ า เป็ น ความส าเร็ จ ที่ UCC ไม่ ป ระสบปั ญ หา
ทางกฎหมายที่สาคัญในช่วงระยะเวลา ๑๘ เดือนแรกนับแต่มีผลใช้บังคับ เนื่องด้วยกระบวนการปรึกษาหารือที่เป็น
กิ จ จะลั ก ษณะกั บ ประเทศสมาชิ ก และผู้ ป ระกอบการช่ ว ยน าไปสู่ แ นวทางแก้ ปั ญ หาทางเทคนิ ค ที่ ร วดเร็ ว
ในขณะเดียวกัน เป็นที่แน่ชัดว่า ยังคงต้องศึกษาผลกระทบของ UCC ในทุกประเด็นในอนาคต เพื่อประเมินว่า UCC
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ หรื อ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงนโยบายใด ๆ หรื อ ไม่ ในการนี้
คณะกรรมาธิการฯ ได้ยื่นข้อเสนอ ดังนี้
- ดาเนินการประเมินกรอบกฎหมาย UCC และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้ภายในปี ๒๕๖๔
- ดาเนินการตรวจสอบสภาพการใช้งานทุกด้าน เมื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดได้นามาใช้ปฏิบัติงานแล้ว
- เสนอข้อแก้ไขหรือการปรับปรุงทางเทคนิคสาหรับ UCC legal package ที่จาเป็นในการทาให้การบังคับ
ใช้กรอบกฎหมาย UCC เป็นไปอย่างราบรื่น
- พิจารณายื่นร่างกฎหมายในต้นปี ๒๕๖๑
- ปรับปรุง UCC Work Programme ให้ทันสมัยโดยผ่าน Commission Implementation Decision
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