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นิยาม
 ค าว่า “การอ านวยความสะดวกทางการคา้” ยังไม่มกีารก าหนดค านิยามอันเปน็ยอมรบัรว่มกนั

 แต่ละองคก์รในโลกตา่งกก็ าหนดค านิยาม ที่แตกต่าง ๆ กันไปตามความเขา้ใจของตน
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OECD
• การอ านวยความสะดวกทาง

การคา้ คือ การสรา้งมาตรฐาน
และการลดความยุง่ยากของ
กระบวนการและการแลกเปลีย่น
ข้อมลู  ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
เคลือ่นยา้ยสนิคา้ระหวา่ง
ประเทศจากผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้ 
และเพือ่สง่ผา่นการช าระเงนิให้
ถูกต้อง 

APEC
• นิยามป ี2002: การอ านวย

ความสะดวกทางการคา้ 
หมายถงึ การลดความ
ซับซ้อน  สร้างความเป็น
เอกภาพ  น าเทคโนโลยแีละ
มาตรการอืน่ ๆ มาใช้แกไ้ข
กระบวนการและงานบรหิาร
ที่เป็นอปุสรรคตอ่การคา้   

WTO และ UNCTAD
• การอ านวยความสะดวกทาง

การคา้เปน็การท าให้
กระบวนการทางการคา้ระหวา่ง
ประเทศมคีวามเรยีบงา่ย ซึ่ง
หมายรวมถงึกจิกรรม  การ
ปฎิบัติ พิธีการ ที่เกี่ยวกับการ
รวบรวม การน าเสนอ การ
สื่อสารและประมวลผลขอ้มลู 
ส าหรบัการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ใน
การคา้ระหวา่งประเทศ



การอ านวยความสะดวกทางการคา้ในเวทีนานาชาติ
 แม้ว่า การอ านวยความสะดวกทางการคา้จะมคี านยิามต่าง ๆ กัน ในแต่ละเวที แต่

ต่างก็ประกอบไปด้วยแนวคดิที่เปน็พืน้ฐานรว่มกัน ดังนี้
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(การปรับประสาน)

Harmonization

(การท าใหง้า่ย)

Simplification

(การสร้างมาตรฐาน)
Standardization

(ความโปร่งใส)

Transparency



เป้าหมายหลกัของการอ านวยความสะดวกทางการคา้  

การท าให้การเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดน อัน
เป็นกิจกรรมส าคัญของการค้าระหว่างประเทศ 
ด าเนินไปด้วยความสะดวก ด้วยการลดต้นทุน
การเงิน ต้นทุนระยะเวลา และความไม่แน่นอน
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในขั้นตอนการน าเข้า  การส่งออก 
และการผ่านแดนของสินค้า
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กระบวนการ logistics ที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

การขนส่งใน
ประเทศ

การขนส่งข้ามพรมแดน
รูปแบบต่างๆ ได้แก่
เรือสินค้า/เคร่ืองบิน/ 
รถไฟ/รถบรรทกุ/
การขนส่งทางท่อ

ผู้น าเข้า/ 
ผู้บริโภคผู้ส่งออก

พธีิศลุกากรขาออก/มาตรการท่ี
ไม่ใช่ภาษี

พธีิศลุกากรขาเข้า/
มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี

การขนส่งใน
ประเทศ



• กรมศุลกากร
• กรมสรรพสามิต
• ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
• กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
• กรมการขนส่งทางบก
• กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
• กรมการค้าต่างประเทศ
• ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• กรมการอุตสาหกรรมทหาร

• ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
• ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม
• ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
• กรมวิชาการเกษตร
• กรมปศุสัตว์
• กรมประมง
• กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
• ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ
• กรมป่าไม้

หน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับ TF
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Economy Ease of 

Doing 
Business

Starting 
Business

Getting 
Credit

Protecting 
Investor

Trading 

Across 
Border

Singapore 1 10 19 1 41

Malaysia 18 14 28 4 49

Thailand 49 96 79 36 56

Brunei 84 74 79 134 121

Vietnam 90 119 28 122 99

Philippines 103 165 109 155 95

Indonesia 109 173 70 88 105

Cambodia 127 180 15 111 98

Lao 134 153 70 178 108

Myanmar 167 160 174 184 140

Ease of Doing Business in ASEAN (2016)

Source : World Bank
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Topics DB 2016 Rank DB 2015 Rank

Starting a Business 96 91

Dealing with Construction Permit 39 47

Getting Electricity 11 11

Registering Property 57 57

Getting Credit 97 90

Protecting Minority Investor 36 33

Paying Taxes 70 62

Trading Across Borders 56 55

Enforcing contracts 57 57

Resolving Insolvency 49 45

Ease of Doing Business in Thailand (2016)

Source : World Bank



9

Economy Rank Time to export: 

Border 

compliance 
(hours)

Cost to export: 

Border 

compliance 
(USD) 

Time to export: 

Documentary 

compliance 
(hours)

Cost to export: 

Documentary 

compliance 
(USD) 

Singapore 41 12 335 4 37

Malaysia 49 20 321 10 45

Thailand 56 51 223 11 97

Philippines 95 42 456 72 53

Indonesia 105 39 254 72 170

Vietnam 99 57 309 83 139

Myanmar 140 144 432 144 140

Cambodia 98 45 375 132 100

Lao 108 3 73 216 235

Brunei 121 72 340 168 90

Trading Across Broader in ASEAN (2016) : Export

Source : World Bank
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Economy Rank Time to import: 

Border 

compliance 
(hours)

Cost to import: 

Border 

compliance 
(USD) 

Time to import: 

Documentary 

compliance 
(hours)

Cost to 

import: 

Documentary 

compliance 
(USD) 

Singapore 41 35 220 1 37

Malaysia 49 24 321 10 60

Thailand 56 50 233 4 43

Philippines 95 72 580 96 50

Indonesia 105 99 383 144 160

Vietnam 99 64 268 106 183

Myanmar 140 120 367 48 115

Cambodia 98 4 240 132 120

Lao 108 5 153 216 115

Brunei 121 48 395 144 50

Trading Across Broader in ASEAN (2016) : Import

Source : World Bank



การอ านวยความสะดวกทางการคา้: ท าไมจึงส าคญั?
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UNCTAD ประมาณการไวว้่าต้นทนุธรุกรรม (transaction costs) มีมูลคา่ประมาณร้อยละ 7-
10 ของมลูคา่การคา้โลก

โดยเฉลีย่แลว้รายการการคา้ระหว่างประเทศรายการหนึง่ต้องเกีย่วขอ้งกับหนว่ยงานต่าง ๆ 27 
- 30 หน่วยงาน ประกอบด้วยเอกสารต่างๆ ประมาณ 40 เอกสาร

ที่มาของต้นทนุด้านการคา้/ความลา่ชา้ มาจาก Infrastructure, เทคโนโลยี, กระบวนการ
ชายแดน, การก าหนด (requirement) การยื่นขอ้มลูและเอกสารต่าง ๆ และค่าธรรมเนยีม
และค่าพธิีการ (fees and charges)

ภายใต้กรอบเอเปคมกีารรายงานว่าต้นทนุส าหรบัด าเนนิการด้านเอกสารศลุกากรในบาง
ประเทศทีเ่กดิกบัภาคเอกชน มีมูลคา่สงูกวา่มูลคา่รายได้ภาษศีลุกากรของสนิคา้



การอ านวยความสะดวกทางการคา้: ท าไมจึงส าคญั?
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OECD 2/3 ของผลประโยชนท์ีเ่กิดจากการด าเนนิการด้านการอ านวยความสะดวกทางการคา้
จะเกิดกบัประเทศก าลงัพัฒนา 

OECD: การอ านวยความสะดวกทางการคา้จะลดตน้ทนุทางการคา้ (trade costs) ดังนี้

14.5 % ส าหรับประเทศ low income, 15% ส าหรับประเทศ lower-middle income 
และ 13.2% ส าหรับประเทศ upper-middle income

OECD เชื่อว่าหากลดตน้ทนุธรุกรรมลงไดร้้อยละ 1 จะเพิ่มมลูคา่รายไดร้วมของโลกถงึ 
40,000 ล้านดอลล่าร์สหรฐัฯ 



การเจรจา TF ใน WTO
ท าไมต้องเจรจา
◦ ประเทศในโลกความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่องในการลดอุปสรรค

ทางการคา้ในรปูแบบของภาษี แต่ตน้ทุนในการคา้ระหว่าง
ประเทศและการเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานของโลก ยังคงมี
อยู่ในรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะ ความล่าช้าและความไม่
แน่นอนในการเคลื่อนยา้ยสินค้าขา้มพรมแดน    การผา่นพิธี
การศุลกากร และการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดกฎระเบยีบปฏบิตัิ
อื่น ๆ ซึ่งเริม่ตน้เปน็ตน้ทุนของภาคธรุกจิแตใ่นที่สดุก็ถกูถา่ย
โอนบวกเพิม่ไปยงัประชาชนในรปูแบบของราคาสนิคา้ที่เพิม่
มากขึ้น



การเจรจา TF ใน WTO
 เป็นหัวขอ้หนึง่ในการเจรจาการคา้รอบโดฮา 

สมาชิก WTO มีมติให้บรรจุการอ านวยความสะดวกทางการคา้หรอื Trade Facilitation 
(TF) เป็นเรือ่งหนึ่งในกรอบการเจรจาการคา้รอบโดฮา (Doha Development Agenda: 
DDA) เมื่อเดอืนกรกฎาคม 2547 โดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อลดความไม่สะดวกใดๆทีเ่กดิ
ขึ้นกับการน าเขา้-สง่ออก สินค้า

1. บังคับใช้กับ 164
ประเทศ

2. ความตกลงฯ อยู่
ภายใต้กระบวนการ
ระงบัข้อพพิาท

3. เป็นการขยายความ
จากพนัธกรณีที่มี
อยู่แล้วภายใต้ 
GATT



การเจรจา TF ใน WTO

ท าไมต้องเจรจา (3)
◦ นโยบายของไทย
 การเป็นศูนยก์ลางการค้าและการลงทนุในภูมภิาค
 การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้อ านวยตอ่การค้าและการลงทนุ
 เป็นพื้นฐานการเจรจาความตกลงในกรอบอืน่ ๆ 
 เป็นแรงผลักดนัจากภายนอกให้มกีารปรับปรงุแกไ้ขระเบยีบใน

ประเทศ
 แก้ไขปญัหาอปุสรรคทางการค้าทีผู่้ส่งออกไทยประสบในตลาด

ต่างประเทศ  



การเจรจา TF ใน WTO

สิ่งที่มุ่งเน้นในเนื้อหาการเจรจา
◦ การปรบัปรุงและสรา้งความชดัเจนใหก้บั บทบัญญตัแิกตต ์1994
 ข้อ 5 ว่าด้วยเสรีภาพในการส่งสินค้าผ่านแดน (freedom of transit) 
 ข้อ 8 ว่าด้วยค่าธรรมเนียมและพิธีการเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออก 

(fee and formalities) 
 ข้อ 10 ว่าด้วยการพิมพ์เผยแพร่และการบริหารกฎระเบียบทางการค้า 

เพื่อให้การเคลื่อนย้ายสินค้า การปล่อยสินค้า และพิธีการศุลกากรเป็นไป
อย่างรวดเร็วขึ้น    พร้อมเพิ่มหัวข้อที่ส าคัญอื่น ๆ เช่น ความโปร่งใส  
และการใช้มาตรฐานสากล (transparency) 

◦ ความร่วมมอืทางศุลกากร



ความตกลง  TFA
ความส าเร็จ

ในการประชุมรฐัมนตรีองคก์ารการคา้โลก (Ministerial 
Conference : MC) สมัยสามญั ครั้งที่ 9 เมื่อวันที ่3-6 ธันวาคม 
2556 ณ เมืองบาหล ีประเทศอินโดนีเซยี ที่ประชุมได้มมีตสิรุปผล 
"การเจรจาความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการคา้"
(Agreement on Trade Facilitation : TFA) และใหด้ าเนิน
กระบวนการแกไ้ขความตกลงมารร์าเกชจดัตั้งองคก์ารการคา้โลก 
(ความตกลง WTO) เพื่อผนวกความตกลง TFA เข้าเป็นสว่นหนึ่ง
ของ Annex 1A ของความตกลง WTO อันจะมผีลใช้บังคบักับ
สมาชิก WTO ทุกประเทศ 



โครงสร้างความตกลง TFA
 ประกอบด้วย

SECTION 1 มาตรการทางเทคนคิ
 จ าแนกออกเป็น 12 ข้อ (Articles 1 - 12) มีเนื้อหาครอบคลุมมาตรการทางเทคนิค จ านวนประมาณ    

42 มาตรการ หรือประมาณ 141 บทบัญญัติ

SECTION 2 การปฏบิตัทิีเ่ปน็พเิศษและแตกตา่ง
 จ าแนกออกเป็น 10 ข้อ (Article 13 – 22) มีเนื้อหาเก่ียวกับการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศก าลังพัฒนา 

และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs)  ซึ่งแต่ละประเทศได้รับความยืดหยุ่นในการระบุว่าบทบัญญัติ 
ประเทศตนมีความพร้อมปฏิบัติได้ทันที (Category A) บทบัญญัติใดยังต้องการระยะเวลาในการปรับตัว 
ก่อนเริ่มปฏิบัติ (Category B) และบทบัญญัติใดยังต้องการระยะเวลาในการปรับตัวกับต้องการได้รับ
ความช่วยเหลือ ก่อนเริ่มปฏิบัติ (Category C)

SECTION 3 การจัดตัง้สถาบนัและบทบญัญตัสิดุท้าย
 จ าแนกออกเป็น 2 ข้อ (Article 23 – 24) มีเนื้อหาก าหนดให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการว่าด้วยการอ านวย

ความสะดวกทางการค้าขึ้นใน WTO และให้สมาชิกแต่ละประเทศต้องจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การอ านวยความสะดวกทางการค้า เพื่อก ากับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามความตกลง TFA รวมทั้ง การ
ระบุข้อยกเว้นของความตกลงและการเชื่อมโยงกลไกการระงับข้อพิพาทของ WTO



เนื้อหาของ SECTION 1
ข้อ 1 – 5 ของ TFA 

ความตกลงแกตตข์อ้  10 : ความโปร่งใส (Transparency)
 ข้อ 1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ครอบคลุมเรื่อง การจัดพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลทาง

อินเตอร์เน็ต ศูนย์ตอบข้อซักถามข้อมูล และการแจ้ง อาทิ แบบฟอร์มและเอกสาร 
อัตราภาษีศุลกากร การจ าแนกพิกัดสินค้าและการประเมินราคาเพื่อพิธีการศุลกากร

 ข้อ 2 ก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องเปิดโอกาสให้ผู้ค้าและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แสดง
ข้อคิดเห็นและรับทราบข้อมูลก่อนท่ีจะมีการบังคับใช้กฎเกณฑ์ใหม่หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย การปล่อยของ และพิธีการศุลกากร
ของสินค้า

 ข้อ 3 มีการออกค าวินิจฉัยล่วงหน้า (advance rulings) หากมีผู้ร้องขอ
 ข้อ 4 ให้มีกระบวนการอุทธรณ์และทบทวนค าสั่ง เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ค้าจากค าตัดสิน

หรือการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยความตกลงน้ีได้ส่งเสริมให้ครอบคลุมการตัดสิน
ของเจ้าหน้าที่การค้าชายแดนท่ีเกี่ยวข้อง นอกเหนือจากหน่วยงานศุลกากร

 ข้อ 5 ก าหนดเกี่ยวกับมาตรการอื่น ๆ ในการส่งเสริมความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ 
และความโปร่งใส 



เนื้อหาของ SECTION 1
 ข้อ 6 – 10 ของ TFA 

ความตกลงแกตต์ข้อ 8 : Fees and formalities
 ข้อ 6 ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าภาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การน าเข้าหรือส่งออก 
 ข้อ 7 ก าหนดกระบวนการในการตรวจปล่อยของและพิธีการศุลกากรที่ประเทศสมาชิก

จะต้องด าเนินการ อาทิ  ระบบ Pre-arrival processing การตรวจสอบหลังการตรวจ
ปล่อย (Post-Clearance Audit) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การตรวจ
ปล่อยสินค้าเร่งด่วน (expedited shipment) และการจัดการสินค้าเน่าเสียง่าย 
(Perishable Goods)    

 ข้อ 8 ก าหนดเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ชายแดน เช่น การ
ประสานเวลาท าการของศุลกากรทั้งสองประเทศ การประสานกระบวนการให้สอดคล้อง
กัน การใช้ส่ิงอ านวยความสะดวกร่วมกัน

 ข้อ 9 ประเทศสมาชิกยินยอมให้เคลื่อนย้ายสินค้าที่ผู้ค้าต้ังใจน าเข้าจากส านักงานศุลกากร 
ณ จุดผ่านแดน มายังส านักงานศุลกากรภายในเขตประเทศที่จะใช้ในการด าเนินพิธีการและ
การตรวจปล่อย ทั้งนี้ เท่าที่ปฏิบัติได้

 ข้อ 10 ลดความซับซ้อนของระเบียบปฏิบัติ (formalities) เกี่ยวกับการน าเข้า ส่งออก และ
การผ่านแดน อาทิ จ ากัดการใช้ PSI  ห้ามบังคับใช้นายหน้าศุลกากร ยอมรับส าเนาเอกสาร



เนื้อหาของ SECTION 1
ข้อ 11 ของ TFA
ความตกลงแกตต์ข้อ 5 : Freedom of Transit
 ข้อ 11 ก าหนดเพิ่มเติมให้มีการแยกช่องทางของสินค้าผ่านแดนกับสินค้าอื่น ให้ระเบียบ

ปฏิบัติและเอกสารที่ต้องยื่นในกรณีสินค้าผ่านแดน ไม่สร้างภาระเกินควรให้แก่ผู้ค้า 
นอกเหนือไปจากการระบุสินค้าและเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบการเปลี่ยนถ่ายสินค้า ให้
ประเทศสมาชิกอนุญาตให้มีการยื่นเอกสารล่วงหน้า หยุดปฏิบัติการเมื่อสินค้าได้ถึงจุดที่จะ
ออกจากอาณาเขตของประเทศสมาชิก ยกเลิกหลักประกันโดยเร็ว และก าหนดให้ประเทศ
สมาชิกต่าง ๆ ร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างเสรีภาพในการผ่านแดน

ข้อ 12 ของ TFA 
เพิ่มเติมขึ้นจากความตกลงแกตต์     
 ข้อ 12 ก าหนดให้ประเทศสมาชิกแบ่งปันข้อมูลกันโดยเคารพหลักการรักษาความลับ 

(confidentiality)



เนื้อหาของ SECTION 2
ข้อ 13-22 ของ TFA 
เพิ่มเติมขึ้นจากความตกลงแกตต์ 
 ข้อ 13 การช่วยเหลือสนับสนุนให้ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดพัฒนา

ศักยภาพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้ตามสภาพและขอบเขตของตน 
 ข้อ 14 จ าแนกประเภทของบทบัญญัติเป็นกลุ่ม A, B, และ C ซึ่งก าหนดระยะเวลาการ

ปฏิบัติตามแต่ละกลุ่มไว้แตกต่างกัน สมาชิกประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุดจะเป็นผู้ก าหนดการจัดกลุ่มบทบัญญัติด้วยตนเอง    

 ข้อ 15 ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติตามบทบัญญัติในกลุ่ม A ของสมาชิกประเทศพัฒนา
แล้วและประเทศก าลังพัฒนา

 ข้อ 16 ก าหนดการแจ้งระยะเวลาที่แน่นอน ของสมาชิกประเทศก าลังพัฒนาและประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด ที่สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติในกลุ่ม B และ C ได้

 ข้อ 17 การขอขยายระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในกลุ่ม B และ C สมาชิกใน
กรณีประสบความยากล าบากในการด าเนินการ

 ข้อ 18 ก าหนดกลไกการด าเนินการในกรณีที่สมาชิกแจ้งต่อคณะกรรมการว่าไม่สามารถ
ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวได้

 ข้อ 19 การด าเนินการในกรณีที่สมาชิกแจ้งขอย้ายบทบัญญัติจากกลุ่ม B ไปยังกลุ่ม C



เนื้อหาของ SECTION 2
ข้อ 13-22 ของ TFA 
เพิ่มเติมขึ้นจากความตกลงแกตต์ 
 ข้อ 20 ก าหนดระยะเวลาผ่อนผันส าหรับการปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องความเข้าใจว่าด้วยกฎ

และกระบวนการที่ใช้กับการระงับข้อพิพาท ภายใต้บทบัญญัติข้อ 22 และ 23 ของแกตต์ 
ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

 ข้อ 21 กลไกการให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพของ
สมาชิกประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และคณะกรรมการต้องจัด
ประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว    

 ข้อ 22 ก าหนดให้สมาชิกผู้ให้การช่วยเหลือแก่ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด ด้านการเสริมสร้างศักยภาพต้องรายงานข้อมูลเรื่องการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี



เนื้อหาของ SECTION 3
ข้อ 23-24 ของ TFA 
เพิ่มเติมขึ้นจากความตกลงแกตต์     
 ข้อ 23 มีการจัดตั้ง Committee on TF ภายใต้องค์การการค้าโลก และประเทศสมาชิก 

ต้องจัดต้ังคณะกรรมการ TF แห่งชาติ (National Committee)
 ข้อ 24 สมาชิกจะปฏิบัติตามพันธกรณีนี้นับแต่วันที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ สมาชิกที่เป็น

ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาน้อยท่ีสุดจะปฏิบัติโดยสอดคล้องกับความตกลงฯ 
ส่วนที่ 2 สมาชิกที่แสดงการยอมรับภายหลังความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ จะปฏิบัติตาม
พันธกรณีตามบทบัญญัติกลุ่ม B และ C



ความคืบหน้า
 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 คสช. ให้ความเห็นชอบการแจง้บทบญัญตัทิี่ไทย

พร้อมปฏบิตัิได้ทันที ที่ความตกลงมีผลบงัคบั (Category A) จ านวน 123 
บทบัญญตั ิคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 87 ของเนือ้หาใน SECTION 1  ต่อมาได้ปรบั
เพิ่มเป็น จ านวน 131 บทบัญญตัิหรอื ประมาณรอ้ยละ 92

 ส าหรับ Category B (จ านวน 12 บทบัญญตัิ) คาดวา่จะใชเ้วลาปรบัตัวระหวา่ง 1 
– 7 ปี เพื่อปรับปรงุแก้ไขกฎหมายและสรา้งระบบรองรบัการปฏบิตัิ ทั้งนี้ ไทยไม่มี 
Category C 

 การยอมรบัพิธสีารแกไ้ขความตกลงมารร์าเกชจดัตั้งองคก์ารการคา้โลก เพื่อผนวก
ความตกลง TFA เข้าเป็นอกีความตกลงหนึง่ขององคก์ารการคา้โลกได้รบัความ
เห็นชอบจากคณะรฐัมนตรแีละสภานติบิญัญตัิแห่งชาติ ตามมาตรา 23 ของ
รัฐธรรมนญู ฉบับชัว่คราว พ.ศ. 2557 แล้ว และไทยได้น าสง่หนงัสอืแจง้การ
ยอมรับพธิสีารแก้ไขฯ ต่อ WTO เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558



บทสรุป
 ความตกลง TFA จะมีผลใช้บังคบั เมื่อสมาชิก WTO จ านวน 2 ใน 3 

แจ้งการยอมรับฯ (110 ประเทศ จากทัง้หมด 164 ประเทศ)  ซึ่ง
ในขณะนีม้ีการผลกัดันให้สมาชิกแจง้ให้การยอมรับฯ ก่อนการประชุม
คณะรัฐมนตรี WTO สมัยสามญั ครั้งที่ 11 (MC11) ซึ่งจะมีขึน้ในปี 
พ.ศ. 2560 (2017)

 ความตกลง TFA มีผลผูกพันสมาชิก WTO ทุกประเทศ (ประเทศ
ก าลังพัฒนา และ LDCs เริ่มผูกพันตามระยะเวลาทีแ่จง้ขอความ
ยืดหยุ่นใน SECTION 2)



สถานะล่าสุด
 ขณะนี้มีสมาชิก WTO ให้การยอมรับพิธีสารฯ แล้ว   92 

ราย ในจ านวนนี้ เป็นสมาชิกอาเซยีน 8 ประเทศ ได้แก่  
สิงคโปร์ มาเลเซีย สปป.ลาว ไทย เมียนมาร์ เวียดนาม บรูไน 
และกัมพูชา

 ไทยได้จัดให้มีการประชุมระดมความเหน็จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างด าเนินการจดัตั้งคณะกรรมการ
แห่งชาติด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า (National 
Committee on Trade Facilitation: NCTF)



การด าเนินการของไทย

 วันที่ 3 กุมภาพนัธ์ และ 20 มิถุนายน 2559
กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศจัดประชมุระดม
ความเห็นเรือ่งแนวทางการจัดตั้ง NCTF ของไทย

 วันที่ 20 มิถุนายน 2559
กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศจัดประชมุเพือ่ยนืยนั
การด าเนนิการตาม Category A และติดตามความ
คืบหน้าการปรับตวัตามบทบญัญัติใน Category B



ความคืบหน้าการด าเนินการตาม Category A

บทบัญญตัิ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
บทที่ 3 การวินิจฉัยล่วงหน้า

บทที ่10 พิธีการเกีย่วกบัการน าเขา้ 
การส่งออก และการผ่านแดน

บทที ่12 ความร่วมมอืดา้นศุลกากร

กรมศุลกากร

กรมปศุสัตว์/ กรมประมง/กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

กรมศุลกากร และหน่วยงานควบคุม
มาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าน าเข้า 
ณ ชายแดน

• Category A คือ บทบัญญตัทิี่ประเทศสมาชกิพรอ้มปฏบิตัิได้ทันทีทีค่วามตกลงฯ มี
ผลใช้บงัคบั
• ส าหรับประเทศไทย สามารถปฏฺบิตัิตามพนัธกรณสี่วนใหญไ่ด้ทันทีที่ความตกลงมีผล
ใช้บังคบั โดยบางบทบญัญตัิยังอยู่ระหว่างการปรบัปรงุกฎระเบยีบภายใน ได้แก่



บทบัญญัติที่ไทยจัดไว้ใน Category B

บทบัญญตัิ หน่วยงานที่รบัผดิชอบ
ข้อ 4 : กระบวนการส าหรบัการอุทธรณ ์หรือการทบทวน กรมศุลกากร
ข้อ 5 : มาตรการอื่นๆ เพื่อสง่เสรมิความเป็นธรรม การไมเ่ลอืก
ปฏิบัติ และความโปรง่ใส

กรมศุลกากร/ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

ข้อ 6 : วินัยในการจัดเกบ็คา่ธรรมเนยีมและค่าภาระกบัหรอืใน
ส่วนที่เกีย่วกบัการน าเขา้ และการสง่ออก และบทลงโทษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม

ข้อ 7 : การตรวจปลอ่ยสนิคา้ กรมศุลกากร
ข้อ 11 : การผา่นแดนโดยเสรี กรมศุลกากร/ กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม/ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

ข้อ 12 : ความรว่มมอืดา้นศลุกากร กรมศุลกากร

• Category B คือ บทบัญญตัิที่ต้องใชร้ะยะเวลาในการปรบัตัว 
• ไทยมีบทบญัญตัิใน Category B จ านวน 6 ข้อ ต้องการระยะเวลา 1-7 ปี ดังนี้



สรุปการจัดกลุ่มบทบัญญัตขิองประเทศ ASEAN

(0/47/47)

(47/0/47)

(41/6/47)

(0/47/47)

(3/44/47)

(45/2/47)

(13/34/47)

(13/34/47)
(39/8/47)

(42/5/47)

Note: (Category A/ Category B-C/ All)



สรุปการจัดกลุ่มบทบัญญัตขิองประเทศ ASEAN

•สิงคโปร์เป็นประเทศเดยีวในภูมภิาคอาเซียนที่มีความพร้อมปฏิบัตติามพันธกรณีไดทุ้ก
บทบัญญัติ
• กัมพูชาและเมยีนมา ไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้เลย

ข้อ 1: การจดัพมิพ ์และการเผยแพรข่้อมลู ประเทศส่วนใหญใ่นอาเซียนมคีวามพร้อม
ด าเนินการ เว้นแต่กัมพชูา อินโดนิเซีย เมียนมา และเวียดนาม
ข้อ 2: การเปดิโอกาสใหแ้สดงความเหน็ รับทราบขอ้มลูกอ่นการมผีลบงัคบัใช้ และการ
ปรึกษาหารอื ส่วนใหญ่มคีวามพร้อมเรื่องการเปดิเผยข้อมลูเกีย่วกับระเบียบข้อบังคับตา่ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการน าเข้า ส่งออก ก่อนการบังคับใช้ แต่ยังไม่มีความพร้อมในดา้นการก าหนดใหม้ี
การปรึกษาหารอืเปน็ประจ า ตามความเหมาะสม ระหว่างหน่วยงานพรมแดน และผู้ค้า หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอืน่ๆ ซึ่งอยู่ในอาณาเขตของตน
ข้อ 3: การวนิจิฉยัลว่งหนา้ ประเทศที่พร้อมด าเนินการมเีพียงบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย
และสิงคโปร์



สรุปการจัดกลุ่มบทบัญญัตขิองประเทศ ASEAN

ข้อ 4: กระบวนการส าหรบัการอทุธรณ ์หรือการทบทวน ส่วนใหญ่มีความพร้อมปฏบิัต ิเว้นแต่
บรูไน กัมพูชา อินโดนิเซีย และเมียนมา
ข้อ 5: มาตรการอื่นๆ เพื่อสง่เสรมิความเปน็ธรรม การไมเ่ลอืกปฏิบตั ิและความโปรง่ใส 
สมาชิกส่วนใหญ่ไม่พร้อมด าเนินการในเรื่องกระบวนการทดสอบ ซึ่งก าหนดให้มีการทดสอบซ้ า
ได้ข้อ 6: วินัยในการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมและคา่ภาระกบัหรือในสว่นที่เกีย่วกบัการน าเข้า 
และการสง่ออก และบทลงโทษ สมาชิกมีความพร้อมด าเนินการ เว้นแต่กัมพูชา อินโดนิเซีย 
ลาว และเมียนมา
ข้อ 7: การตรวจปลอ่ยสนิคา้ สมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมในปฏิบัตติาม ยกเว้นเพียงสิงคโปร์
และมาเลเซีย
ข้อ 8: ความรว่มมอืของหน่วยงานที่พรมแดน ประเทศที่พร้อมด าเนินการมเีพียงบรูไน 
มาเลเซีย ไทยและสิงคโปร์
ข้อ 9: การเคลือ่นย้ายสนิคา้เพือ่การน าเขา้ ภายใตก้ารควบคมุทางศลุกากร ส่วนใหญ่มคีวาม
พร้อมด าเนินการแลว้ เว้นแต่กัมพชูา อินโดนิเซีย และเมียนมา



สรุปการจัดกลุ่มบทบัญญัตขิองประเทศ ASEAN

ข้อ 10: พิธีการเกี่ยวกบัการน าเขา้ การส่งออก และการผ่านแดน สมาชิกส่วนใหญ่ไม่
พร้อมด าเนินการ ยกเว้นบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซ่ึงสามารถปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติส่วนใหญ่ของข้อนี้ได้
ข้อ 11: การผ่านแดนโดยเสร ีสมาชกิส่วนใหญพ่ร้อมด าเนนิการเว้นแต่กัมพูชา อินโดนิ
เซีย ลาว และเมียนมา
ข้อ 12: ความรว่มมือด้านศลุกากร สมาชิกที่มีความพร้อมด าเนินการ มีเพียง บรูไน มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ส่วนไทยยังไม่มีความพร้อมในเรื่องการแลกเปลีย่นข้อมลู และการจัดส่ง
ข้อมูล



บทบาทของ NCTF ตาม TFA

บทบัญญัติภายใต้ความตกลงฯ ข้อที่ 23.2 ก าหนดให้ประเทศ
สมาชิกแต่ละรายต้องจัดตั้งหรือคงไว้ซึ่งคณะกรรมการแห่งชาติ
ด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า (National Committee 
on Trade Facilitation: NCTF) หรือให้กลไกที่มีอยู่แล้วใน
ปัจจุบันท าหน้าที่ด า เนินการ ทั้ งในเรื่องการประสานงาน
ภายในประเทศและการน าบทบัญญัติของความตกลงนี้ไปปฏิบัติ 
ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จก่อนความตกลงฯ มีผลบังคับใช้
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เปรียบเทยีบ NCTF ของประเทศเพื่อนบ้าน

36

ข้อเปรยีบเทยีบ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
รูปแบบ

คณะท างาน
มีหน่วยงานที่
ดูแลครอบคลุม 
TF อยู่แล้ว

ใช้คณะท างานที่มีอยู่
เดิม และเพิ่มอ านาจ
หน้าที่ ให้ครอบคลุม 
TF

ใช้คณะท างานที่มีอยู่เดิม และ
เพิ่มอ านาจหน้าทีใ่ห้
ครอบคลุม TF

องค์ประกอบ
สมาชกิ

รัฐ+เอกชน
(เฉพาะหน่วยงาน
หลักที่เกี่ยวข้อง)

รัฐ+เอกชน
(สมาชิกมีจ านวนมาก)

รัฐ (เฉพาะหน่วยงานหลักท่ี
เกี่ยวข้อง) + เอกชน (รวมตัว
กันและส่งผู้แทนมาเพียง 1 
คน)

แหลง่เงนิทุน จากภาครัฐ จากสมาชิก
ภาคเอกชน

หลัก ๆ จากงบประมาณของ
กระทรวงการค้าต่างประเทศ
และอุตสาหกรรม และ
บางส่วนจากสมาชิก

ที่มา: COMCEC Coordination Office
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ข้อเปรียบเทยีบ สิงคโปร์ อินโดนเีซีย มาเลเซีย
กลไกดแูลการ

ปฏิบัติตาม TFA
หน่วยงานที่ด าเนินการ
ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพการอ านวย
ความสะดวกทางการค้า
อยู่ก่อนแล้ว

หน่วยงานต่าง ๆ ยังกระจัด
กระจาย ไม่มีการเชื่อมโยงใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ TF แต่ละ
ด้าน และยังอยู่ระหว่างการ
จัดตั้ง NCTF เพื่อท าหน้าที่
ดูแลการปฏิบัติตาม TFA

หน่วยงานต่าง ๆ มีการ
ประสานงานกันในเรื่อง TF 
อยู่แล้ว เนื่องจากมาเลเซีย
ยึดแนวการพัฒนาอิงตาม 
Doing Business ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับ TF ด้วย

ปัญหาการ
ด าเนินการ

ไม่พบปัญหาภายใน - ไม่ใช่คณะที่ตั้งมาเพื่อ TF 
เป็นหลัก
- โครงสร้างไม่เอื้อให้มีการสั่ง
การได้ (ไม่มีล าดับขั้น)
-ขาดความต่อเนื่อง (เปลี่ยนผู้
เข้าประชุมบ่อย)
- ไม่มีผู้รับผิดชอบหลัก
-ภาคเอกชนไม่ร่วมมือ
-ขาดเงินทุนสนับสนุน

-ขาดแหล่งเงินทุนที่
แน่นอนส าหรับค่าใช้จ่าย
อื่น
-การเรียกประชุมสมาชิกใน
ประเด็นทางเทคนิค
-การส่งข้อเสนอแนะไม่ตรง
เวลาของสมาชิก
-ความขัดแย้งระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน

เปรียบเทยีบ NCTF ของประเทศเพื่อนบา้น (ต่อ)

ที่มา: COMCEC Coordination Office



สรุปการจัดตั้ง NCTF ในประเทศเพื่อนบ้าน

มาเลเซียและสิงคโปร์ที่ได้จัดตั้ง NCTF เรียบร้อยแล้วและมีอัตรา
ความส าเร็จในการด าเนินงานสูง มีรูปแบบการจัดตั้ง NCTF โดยการเพิ่ม
และปรับปรุงขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะท างานที่มีอยู่เดิม ให้ครอบคลุม
การท างานทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของการอ านวยความสะดวกทางการค้า แต่
ในขณะเดียวกัน อินโดนีเซียซึ่งใช้วิธีการเดียวกันในการจัดตั้ง NCTF กลับไม่
ประสบความส าเร็จเช่นเดียวกับมาเลเซียและสิงคโปร์ จึงเห็นได้ว่ารูปแบบ
การจัดตั้ง NCTF เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้การพัฒนาการอ านวยความ
สะดวกทางการค้า และการปฏิบัติตามพันธกรณี TFA ของ WTO เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โครงสร้างเป้าหมายการด าเนินการของ NCTF 
ควรเป็นไปตามความต้องการ วัฒนธรรม และความเหมาะสมของแต่ละ
ประเทศ

38ที่มา: COMCEC Coordination Office



สรุปผลการหารือแนวทางการจัดตั้ง NCTF ของไทย

NCTF ต้องมีความคลอ่งตัวในการท างานสงู เนื่องจากต้อง
ติดตามการด าเนินการตามพนัธกรณขีองหน่วยงานต่าง ๆ 
และต้องมีการประสานงานกบั WTO อย่างใกล้ชดิ

ต้องค านึงถึงการมสีว่นร่วมของภาคเอกชน 
ต้องสร้างการรับรู้ของฝา่ยนโยบายของรฐับาลไทย รวมถึง

แผนการอ านวยความสะดวกทางการคา้ในระดบัประเทศ



แนวทางการจัดตั้ง NCTF ที่เหมาะสมของไทย

 ตั้ง NCTF ภายใต้การก ากบัดแูลของกรมเจรจาฯ ให้อยูภ่ายใต้
คณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พกค.)

 ตั้งคณะท างานดา้นเทคนิค โดยอธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ
เป็นประธาน และคณะท างานประกอบด้วยผูแ้ทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ระดับเจา้หน้าทีป่ฏิบตัิงาน 

 รายงานผลการประชุม/การด าเนนิการไปยงันายกรฐัมนตรีและเลขานุการ
คณะกรรมการ พกค. 

 หน่วยงานภาคเอกชนสามารถมีสว่นรว่มได้โดยการรบัทราบผลการประชุม
และแสดงความเห็นผา่นทางทีป่ระชุมคณะกรรมการ พกค. และ/หรือ
ได้รับเชิญเขา้ร่วมหารอื



แนวทางการจัดตั้ง NCTF ที่เหมาะสมของไทย (ต่อ)

ข้อดีและขอ้สังเกต
 การปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะท างานมคีวามชัดเจน คล่องตัว มีความเป็น

เอกเทศ เนื่องจากการก าหนดองคป์ระกอบและการใหอ้ านาจหนา้ที่ของ
คณะท างานได้ถกูก าหนดไว้ให้เป็นไปตามการด าเนนิการตามพันธกรณ ี
การปฏิบัตงิานเป็นไปโดยภาครฐั แต่ยังสามารถรกัษาการมีสว่นรว่มของ
ภาคเอกชนไว้โดยการเป็นสว่นหนึ่งของคณะกรรมการ พกค. ซึ่งมี
องค์ประกอบเป็นหน่วยงานเอกชนจากทกุภาคส่วนอยูด่้วยแลว้



แผนการด าเนินการต่อไป

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการร่าง TOR 
และประสานกับเลขานุการ พกค. เพื่อด าเนินการจัดตั้ง 
NCTF ตามแนวทางข้างต้น

 เตรียมการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนด
วันที่ไทยพร้อมปฏิบัติตามบทบัญญัติใน Category B เพื่อ
แจ้งแก่ WTO ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับจากความตกลงฯ มีผล
ใช้บังคับ



ความแตกตา่งของ TFA ภายใต้ WTO/ TPP

43

ความรว่มมือดา้นศลุกากร (Customs Cooperation)

 TFA มีมาตรการความร่วมมือด้านศุลกากรที่มีรายละเอียดมากกว่า TPP เช่น การ
ส่งเสริมผู้น าเข้าให้แก้ไขข้อผิดพลาดโดยไม่ลงโทษ การรักษาความลับของข้อมูล การ
ก าหนดให้สมาชิกจัดส่งข้อมูลภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการร้องขอ การ
ชะลอหรือปฏิเสธค าร้องขอ การค านึงถึงภาระในการบริหารของประเทศที่ถูกร้องขอ 
และข้อจ ากัดการร้องขอ

การวินจิฉัยล่วงหนา้ (Advance Rulings)

 TFA ระบุว่าผู้ที่สามารถร้องขอการวินิจฉัยล่วงหน้าได้ ได้แก่ ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือ
บุคคลใด ๆ ที่มีเหตุอันสมควร หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว แต่ TPPอนุญาตให้
เพียงผู้น าเข้า ผู้ส่งออกและผู้ผลิตเท่านั้น

 TPP ก าหนดการออกค าวินิจฉัยล่วงหน้าต้องแล้วเสร็จภายในไม่เกิน 150 วันและค า
วินิจฉัยล่วงหน้านั้น ต้องมีอายุอย่างน้อย ๓ ปี RCEP ก าหนดว่าระยะเวลาในการ
ออก ให้เป็นไปตามกฎระเบียบภายในประเทศ



44

การทบทวนและการอทุธรณ ์(Review and Appeal)

 TFA ก าหนดให้การทบทวนและการอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยโดยหน่วยงานที่สูงกว่าหรือ
เป็นอิสระจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่ออกค าวินิจฉัยนั้น และ/หรือจัดให้มีการ
ทบทวนค าวินิจฉัยในชั้นศาล 

 TPP ก าหนดให้ต้องได้รับการทบทวนอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ออกค าวินิจฉัย
นั้น (ระดับการตรวจสอบอาจรวมถึงผู้มีอ านาจที่ก ากับดูแลหน่วยงานศุลกากรได้) 
และ ต้องมีการทบทวนการวินิจฉัยในชั้นศาล

การใชร้ะบบอตัโนมัติและการคา้ไรก้ระดาษ (Automation & Paperless Trading)

 TFA ก าหนดให้มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเอกสารก่อนการมาถึงของ
สินค้า และการช าระค่าธรรมเนียมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ความแตกตา่งของ TFA ภายใต้ WTO/ TPP (2)
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สินค้าเรง่ดว่น (Express Shipment)

 TPP ก าหนดระยะเวลาการปล่อยสินค้าเร่งด่วน ภายใน 6 ชั่วโมงนับจากสินค้ามาถึง
ท่า และให้ใช้ปฏิบัติส าหรับสินค้าทุกน้ าหนัก ทุกมูลค่า ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีการก าหนดใน 
TFA และ RCEP

บทลงโทษ (Penalties)

 TFA ระบุให้การก าหนดบทลงโทษส าหรับการการกระท าผิดกฎหมายศุลกากร 
ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อก าหนดด้านพิธีการ เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ศุลกากรของประเทศสมาชิก

 TPP จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าโดยมีการเพิ่มบทบัญญัติในส่วนบทลงโทษ ว่า
บทลงโทษนั้นอาจก าหนดโดยศุลกากร แทนการวินิจฉัยของศาลได้

ความแตกตา่งของ TFA ภายใต้ WTO/ TPP (3)
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การตรวจปลอ่ยสินคา้ (Release of Goods)

 TPP ก าหนดว่าประเทศสมาชิกต้องอนุญาตให้มีการปล่อยสินค้า ณ จุดที่มาถึง โดย
ไม่ต้องขนถ่ายสินค้าไปพักยังโกดังเป็นการชั่วคราว และการตรวจปล่อยสินค้าต้อง
แล้วเสร็จภายใน 48 ชั่วโมง ซึ่งความตกลงอื่นไม่ได้ระบุในส่วนนี้

การรักษาความลบั (Confidentiality)

 TFA ระบุให้ประเทศสมาชิกรักษาความลับของข้อมูลที่ร้องขออย่างเข้มงวดภายใต้
กฎหมายของประเทศนั้น และให้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อจุดประสงค์เท่าที่แจ้งขอไป และไม่
เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับมาโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากประเทศ
ผู้ให้ข้อมูล

 TPP กล่าวถึงมาตรการรักษาความลับไว้เพียงกว้าง ๆ เช่น ประเทศที่รับข้อมูลไป
จะต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ
จากประเทศผู้ให้ข้อมูลเพียงเท่านั้น ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาในการตัดสินภายหลังว่า
ข้อมูลใดจัดเป็นความลับหรือไม่

ความแตกตา่งของ TFA ภายใต้ WTO/ TPP (4)



TFA ภายใต้ TPP
TPP ข้อบทที ่5 Custom Administration and Trade Facilitation มี
จ านวน 12 ข้อย่อย ดังนี้

 ข้อ 1 การด าเนินการทางศุลกากรต้องเป็นไปโดยโปร่งใส และเชื่อถือได้

 ข้อ 2 สนับสนุนให้สมาชิกติดต่อประสานผ่านผู้ประสานงานของแต่ละ
ประเทศในการให้ความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างกัน

 ข้อ 3 อนุญาตให้ผู้น าเข้า ผู้ส่งออกและผู้ผลิต สามารถยื่นค าร้องเพ่ือขอ
การวินิจฉัยล่วงหน้า (Advance Ruling) ได้ การออกค าวินิจฉัยล่วงหน้า 
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับจากวันที่ได้รับการร้องขอ 
และค าวินิจฉัยล่วงหน้านั้น ต้องมีอายุอย่างน้อย 3 ปี

 ข้อ 4 การสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับการน าเข้า/ส่งออกตามที่
ผู้ประกอบการร้องขอ 47



TFA ภายใต้ TPP (2)
 ข้อ 5 การทบทวนและการอุทธรณ์ (Review and Appeal) ต้องเป็น

อิสระจากหน่วยงานที่ได้ออกค าวินิจฉัยนั้น และต้องมีการทบทวนการ
วินิจฉัยในชั้นศาล

 ข้อ 6 ก าหนดให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติที่ได้รับการ
ยอมรับเป็นมาตรฐานสากลในการด าเนินการด้านศุลกากร สนับสนุนการ
ใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันเพื่อความคล่องตัวในการน าเข้า/
ส่งออกสินค้า

 ข้อ 7 ก าหนดระยะเวลาการปล่อยสินค้าเร่งด่วน (Express Shipment) 
ภายใน 6 ชั่วโมง ส าหรับสินค้าทุกน้ าหนัก ทุกมูลค่า

 ข้อ 8 บทลงโทษ (Penalties) อาจก าหนดโดยศุลกากรได้

 ข้อ 9 การใช้ระบบบริหารความเสี่ยงในการด าเนินการด้านศุลกากร
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TFA ภายใต้ TPP (3)

 ข้อ 10 การตรวจปล่อยสินค้า (Release of Goods) ต้องแล้วเสร็จ
ภายใน 48 ชั่วโมง และต้องอนุญาตให้มีการปล่อยสินค้า ณ จุดที่มาถึง 
โดยไม่ต้องขนถ่ายสินค้าไปพักยังโกดังเป็นการชั่วคราว

 ข้อ 11 ก าหนดให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติที่ได้รับการ
ยอมรับเป็นมาตรฐานสากลในการด าเนินการด้านศุลกากร สนับสนุนการ
ใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันเพื่อความคล่องตัวในการน าเข้า/
ส่งออกสินค้า

 ข้อ 12 การรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกอื่น
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1. Objective
2. Scope
3. Definition
4. Customs Procedures
5. Pre-arrival processing
6. Risk Management
7. Application of Information  

Technology
8. Authorized Operators
9. Post Clearance Audit
10. Advance Rulings

11. Customs Co-operation
12. Transparency
13. Enquiry Points
14. Consultation
15. Confidentiality
16. Review and Appeal
17. Release of Goods
18. Time Release Studies
19. Pre-shipment Inspection
20 .Express Consignments

TFA ภายใต้ RCEP
ภายใต ้RCEP ได้ร่างบทบญัญตัิเกีย่วกบั TFA ไว้ภายใต้ขอ้บท Customs Procedures 
and Trade Facilitation ดังนี้



ขอบคุณค่ะ


