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บทคัดยอ 

ประเทศจีนใหสัตยาบันความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกของการขนสงผานแดนในรูปแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส (Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless 

Trade in Asia and the Pacific – CPTA) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2020 เพื่อที่จะขับเคลื่อน

เรงรดัการดาํเนนิมาตรการอาํนวยความสะดวกในการขนสงสนิคาในรปูแบบดจิทิลัแบบบรูณาการครบ

วงจรและเพื่อใหสอดรับกับขอตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation 

Agreement-TFA) ซึ่งเปนความตกลงภายใตองคการการคาโลกที่มีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับประเทศสมาชิกในดานพิธีการทางศุลกากรทําใหลดอุปสรรคในการออกของและขนถาย

สินคาและสินคาผานแดนอันเปนการลดตนทุนและคาใชจายในการดําเนินการของผูประกอบการ

อีกท้ังลดความลาชาในการผานดานศุลกากรของประเทศสมาชิก
1
 ซึ่งปจจุบันสถานการณการแพร

ระบาดของไวรสัโควดิ-19 รฐับาลกลางของประเทศจนีไดออกมาตรการฉกุเฉนิเพือ่สงเสรมิและอาํนวย

ความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดนโดยเนนพิธีการทางศุลกากรที่เรียบงาย ลดคาธรรมเนียม 

การตรวจสอบและกักกันโรค โดย The General Aministration of Customs of China (GACC) 

ไดกําหนดมาตรการดานพิธีการศุลกากรเพื่อควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาและในขณะ

เดียวกันก็ชวยอํานวยความสะดวกในการขนสง ประเทศจีนไดเริ่มใช E-Platform สําหรับการคา

ระหวางประเทศอยางจริงจัง ไดแก ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว (Single Window) และ 

ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส (Internet and Customs Platform) เพื่อใหบริการพิธีการศุลกากร

ที่มีประสิทธิภาพและปองกันการระบาดของไวรัสโควิด-19

1
 United Nations Treaty Collections. Framework Agreement On Facilitation of Cross-Border Paperless Trade in 

 [Blog Post]. Retrieved from https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-20&chapter=10

 &clang=_en (Accessed on 1 May 2021).
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Abstract

China is a party to the Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless 

Trade in Asia and the Pacific. China ratified the Agreement on 22 November 2020 aiming 

at accelerating the implementation of digital trade facilitation measures for trade and 

development. WTO has therefore established the Trade Facilitation Agreement (TFA) 

as a means of better facilitating trade flows among member containing provisions for 

expediting the movement release and clearance pf goods including goods in transit. 

During the COVID-19 Pandemic, China began implementing response measures to

the Covid-19 pandemic, and relied extensively on its e-platforms for International Trade, 

namely the Single Window and the “Internet and Customs” platform. Electronic tools 

ensure epidemic prevention while providing effective customs clearance services. 

Keywords: cross-border, CPTA, Covid-19 pandemic

1.1 บทนํา 

 ประเทศจีนมพีืน้ทีภ่าคตะวนัตกเฉยีงใตตดิตอ

กับเมียนมา สปป.ลาว และเวียดนามดานมณฑล

ยูนนานและกวางสีของจีน การเชื่อมโยงการขนสง

กับประเทศจีนทางถนนตองอาศัยเมียนมาหรือ

สปป.ลาวเพือ่เขามายงัไทย ทัง้น้ี ประเทศจีนมคีวาม

ตองการในการเชือ่มโยงทางขนสงและเศรษฐกิจกับ

ประเทศอาเซยีน เพือ่เปนมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจ 

ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวาประเทศจีนจึงเปนคูคา

และคูแขงสาํคญักับประเทศในอาเซยีน โดยหน่ึงใน

ยุทธศาสตรการสรางพันธมิตรในเอเชียและยุโรป

โดยใชเสนทางรถไฟเพื่อเชื่อมโยงกับอาเซียนของ

จีน คือ “แผนเสนทางขนสงทางบกและทางทะเล

ภาคตะวันตกแบบบูรณาการ” เปนการบูรณาการ

เสนทางการขนสงเชื่อมตอ 96 ประเทศ/พื้นที่ 

ครอบคลมุ 264 เมอืงทา ทีไ่ดรบัการอนุมตัเิมือ่เดอืน 

ส.ค. 2562 เปนหน่ึงในแผนการเชือ่มโยง “หน่ึงเสน

ทาง” ทั้งทางบกทางทะเลเขาดวยกัน เพื่อพัฒนา

ภูมภิาคตะวนัตกของจีนเปนศนูยกลางความรวมมอื

กับกลุมประเทศอาเซียน เอเชียใต ตะวันออกกลาง 

เอเชียกลาง และยุโรป แผนการดังกลาวจะใช 

“มหานครฉงชิ่ง” เปนศูนยกลาง มีกวางสี กุยโจว 

กานซู  ชิงไห ซินเจียง ยูนนานเปนประตูและ

จุดเชื่อมตอ ใชการขนสงทางรถไฟ เรือเดินสมุทร 

และถนนเปนวธีิการขนสง ทางใตมสีองประตสูาํคญั

คือ กวางสี ที่อาวเปยปูเพื่อการขนสงทั้งทางถนน 

ทางรถไฟและทางเรือผานเวียดนาม และประตู

ยนูนานทีม่ทีางรถไฟสายแพนเอเชยี และถนน R3A 

เปนตัวเชื่อมโยง
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ทางบกเพือ่รองรบัการขนสงสนิคาและรองรบัระบบ 

โลจิสติกสอยางครอบคลุม 

 ทั้งน้ี นโยบายที่เก่ียวของกับการขนสงและ

โลจิสตกิสของมณฑลยนูนานมสีาระสาํคญัวา รัฐบาล

ไดมมีตใิหมณฑลยนูนานเปนจุดเชือ่มตอระหวางจีน

กับเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใตโดยไดมี

การกําหนดใหภายในป ค.ศ. 2020 มณฑลยูนนาน

ตองไดรับการพัฒนาใหเปนจุดเชื่อมตอระหวางจีน

แผนดินใหญกับเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยมีการ

สื่อสาร โทรคมนาคมทางบก ไดแก ถนนและรถไฟ

เปนหลกั ซึง่การขนสงดงักลาวจะมลีกัษณะเปนการ

ขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ โดยโครงขายที่เชื่อม

โยงกับ พื้นที่ตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 1. ทิศตะวันตกเชื่อม

กับกุยโจวและกวางซี (กวางสี) เพื่อออกสูทะเล 

2. ทิศเหนือเชื่อมกับซื่อชวน (เสฉวน) ไปยังจีน

แผนดินใหญ 3. ทิศใตเชื่อมกับ สปป.ลาว และ

เวยีดนามเพือ่ไปยงัไทยและกัมพชูา 4. ทศิตะวนัตก

เชื่อมกับเมียนมาเพื่อไปยังอินเดียและปากีสถาน 

ซึ่งภายหลังจากโครงขายดังกลาวเสร็จจะชวย

รนระยะเวลาการขนสงและสามารถลดตนทุน

การขนสงสินคาใหแกผูประกอบการมากยิ่งขึ้น
3

 นอกจากน้ัน ประเทศจีนไดดําเนินยทุธศาสตร

ด านขนส งและโลจิสติกส โดยการกําหนดให 

เมืองหนานหนิง ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑล

กวางซีซึ่งอยูติดกับกรุงฮานอยของเวียดนามเปน

ศูนยกลางโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเวียดนามเพื่อเขา

1.2 แนวความคดิของประเทศจีนในเรือ่ง

 การขนสงสินคาผานแดน

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 

ของประเทศจีน (2559-2563) กําหนดใหเมือง

คุณหมิงซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลยูนานเปน

ศูนยกลางโลจิสติกสเสนทางบกและทางแมน้ําโขง

เชื่อมโยงการคาและการขนสงกับประเทศตาง ๆ 

โดยใชไทยเปนทางผานไปสูประเทศอาเซียน โดย

มณฑลยูนนานต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของ

จีนเปนมณฑลทีส่าํคญัในการขนสงระหวางประเทศ

ทางถนนระหวางจีนและประเทศอนุภูมิภาคลุ ม

น้ําโขง มีปริมาณการขนสงสินคาไหลเวียนเปน

จํานวนมากในแตละป เน่ืองจากมณฑลยูนนาน

เปนดินแดนที่ไมมีทางออกทะเล ดังน้ัน สินคาเขา

และออกจากมณฑลจึงตองอาศัยการนําเขาและ

สงออกจากมณฑลอื่น หรือหากตองการนําเขา

สงออกสินคาโดยตรงแลวก็สามารถนําเขาตาม

แนวชายแดนระหวางมณฑลยูนนานกับประเทศ

เพื่อนบาน 3 ประเทศ คือ เวียดนาม สปป.ลาว 

และเมียนมา ซึ่งพรมแดนระหวางมณฑลยูนนาน

กับประเทศเพื่อนบานทั้ง 3 นั้น มีระยะทาง 4,060 

กิโลเมตร ซึ่งตามพรมแดนระหวางประเทศมีดาน

ทางบกทีส่าํคญั ๆ  เชน ดานเหอโขว ระหวางมณฑล

ยูนนาน กับเวียดนาม ดานโมฮั่น ระหวางมณฑล

ยูนนานกับ สปป.ลาว ดานตาลั่ว และรุยลี่ ระหวาง

มณฑลยูนนานกับเมียนมา
2
 โดยไดมีการสรางดาน

2 
สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครคุนหมิง. โลจิสติกสไทย-ยูนนาน กับโอกาสเจาะตลาดจีนตะวันตก [เว็บไซต]. 

 จาก http://www.ditp.go.th/contents_attach/69296/55002266.pdf  (เขาถึงเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564).

3
 ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต. (2552). โครงการศึกษาวิจัยระบบ Logistics และ Supply Chain ผลไมและผลิตภัณฑเพื่อขยาย

 ไปตลาดสงออกไปยงัเอเชยี (กรณีศกึษาเสนทาง R3E และ R3W) [เวบ็ไซต]. จากwww.oae.go.th/download/download_journal/

 Logistics_and_SupplyChain.pdf (เขาถึงเมื่อวันที่  12 มกราคม 2564).
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สูตลาดอนิโดจีนและอาเซยีนอกีทางหน่ึง แตอยางไร

ก็ตาม ผูสงออกสนิคาผานแดนจากไทยไปยงัจีนตอน

ใตคงอยูที่ขอจํากัดในเรื่องขอตกลงในการขนสง

สินคา กลาววา ขอจํากัดทางดานกฎหมายของ

สปป.ลาว ทีไ่มอนุญาตใหรถสญัชาติไทยขนสงสนิคา

ผานแดนไปยังจีนโดยตรง ทําใหการขนสงสินคา

ผานประเทศดังกลาวตองมีการเปลี่ยนถายสินคา

จากรถขนสงสัญชาติไทยไปเปนรถยนตสัญชาติ 

สปป.ลาวอันอาจจะทําใหระยะเวลาและตนทุนที่ใช

ในการขนสงสินคาจากประเทศไทยไปยังประเทศ

จีนเพิ่มมากขึ้น 

 โดยในปจจุบันเสนทางหลกัในการขนสงสนิคา

ทางบกผานชายแดนจากไทยไปจนีตอนใต ประกอบ

ดวย เสนทางกรุงเทพฯ-กวางซีผานดานนครพนม 

(R12) และมุกดาหาร (R9) และเสนทางกรุงเทพฯ-

มณฑลยนูนานผานดานเชยีงราย (R3A) ทัง้น้ี บรเิวณ

กวางซเีปนพื้นที่ทีม่กีารพัฒนาภาคอตุสาหกรรมมา

เปนระยะเวลาพอสมควรจนกลายเปนกลุมธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกสขนาดใหญของจีนเชื่อมตอโดยตรง

กับเมืองกวางโจวและเสิ่นเจ้ินในมณฑลกวางตุง

อันเปนเขตเศรษฐกิจแถบชายฝงที่มีการพัฒนา

ทั้งทางดานการคาและอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว 

ทําใหการสงออกสินคาผานแดนจากไทยไปยังจีน

ตอนใตสวนใหญมจุีดหมายหลกัอยูทีก่วางซ ีสะทอน

จากสัดสวนการสงออกไปยังกวางซีผ านดาน

นครพนมและมุกดาหารคิดเปนสัดสวนราวรอยละ 

70 ในขณะที่การสงออกผานดานเชียงรายคิดเปน

สดัสวนเพยีงรอยละ 30 ของมูลคาการสงออกสนิคา

ผานแดนจากไทยไปจีนตอนใต

 เสนทางการขนสงสินคาระหวางจีนตอนใต

(คุนหมิง)-ไทย

 เสนทางการขนสงสินคาที่สําคัญระหวาง

คนุหมงิ ประเทศจีน และประเทศไทย สามารถขนสง

ไดทั้งทางถนนและทางเรือ โดยการขนสงทางถนน

คือ เสนทาง R3 (Kunming Bangkok Highway) 

มี 3 เสนทางหลัก ไดแก

 (1) เสนทางการขนสงสินคาทางถนน (ไทย-

สปป.ลาว-จีน) ทีมี่การขนสงสนิคาผานทางกรุงเทพฯ

ตาก เชียงราย เชียงของ หวยทราย หลวงนํ้าทา 

บอเต็น บอหาน เหมิ่งลา เชียงรุง คุนหมิง หรือ

เรียกวา เสนทาง R3E หรือ R3A

 (2) เสนทางการขนสงสินคาทางถนน (ไทย-

เมยีนมา-จีน) ทีม่กีารขนสงสนิคาผานทางกรุงเทพฯ

ตาก เชียงราย แมสาย ทาขี้เหล็ก เชียงตุง ไมนละ

(เมืองลา) ตาลั่ว เมงไฮ เชียงรุง คุนหมิง หรือ

เรียกวา เสนทาง R3W หรือ R3B

 (3) เสนทางการขนสงสินคาทางเรือแมน้ํา

โขง (ไทย-สปป.ลาว/เมียนมา-จีน) ที่มีการขนสง

สินคาทางถนนผานทางกรุงเทพฯ ตาก เชียงราย 

เชียงแสน จากน้ันขนถายสินคาขึ้นเรือที่ทาเรือ

เชียงแสนแลวขนสงตามเสนทางแมน้ําโขงผาน

ชายแดนเมียนมา-สปป.ลาว ไปยังทาเรือจ่ิงหง 

ที่เชียงรุง ประเทศจีน แลวขนสงสินคาทางถนน

ไปยังคุณหมิง

 เส นทางขนสงสินคาระหวางจีนตอนใต 

(คุนหมิง)-ไทย พบวา การขนสงสินคาทางถนน

โดยเสนทางไทย-สปป.ลาว-จีน (R3E) มีศักยภาพ

เปนเสนทางหลักในการขนสงสินคาทั้งสินคา

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ที่ตองการความ
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รวดเร็วในการขนสง เน่ืองจากมีระยะเวลาในการ

ขนสงนอยที่สุด และมีความปลอดภัยของเสนทาง

สูง สวนเสนทางการขนสงสินคาทางเรือแมนํ้าโขง

(ไทย-สปป.ลาว/เมียนมา-จีน) มีศักยภาพในการ

ขนสงสินคาที่ตองการมีคาใชจายในการขนสงตํ่า 

แตไมสามารถขนสงไดตลอดทั้งป ขึ้นกับปริมาณ

ระดับน้ําในแมน้ําโขง โดยเสนทางไทย-สปป.ลาว-

จีน (R3E) มีความรวดเร็ว และมีความนาเชื่อถือ

ของเสนทางมากที่สุด คือ ใชระยะเวลาประมาณ 

2-3 วัน ถึงแมวาจะใชระยะเวลาเทากับเสนทาง

ไทย-เมียนมา-จีน (R3W) และมีระยะทางขนสง 

1,863 กิโลเมตร แตใชตนทุนที่ตํ่ากวาเสนทางไทย-

เมียนมา-จีน (R3W) เน่ืองจากเสนทางการขนสง 

R3W มีการเสียคาธรรมเนียมผานแดนคอนขางสูง 

เพราะมีดานจํานวนมาก โดยเฉพาะชวงเสนทาง

ระหวางทาขี้เหล็ก-เชียงตุง มีดานมากกวา 10 จุด 

รวมถึงมีการเก็บคาธรรมเนียมทัง้ในและนอกระบบ 

สงผลใหผูขนสงตองเสียตนทุนการขนสงที่สูง รวม

ทั้งความปลอดภัยและความนาเชื่อถือของเสน

ทาง R3W คอนขางตํ่า เนื่องจากเสนทางนี้อยูใน

ความดูแลของชนกลุมนอยและสภาพภูมิประเทศ

เปนเทือกเขาสูง สภาพถนนไมเอื้ออํานวยตอการ

ขนสงสนิคา อาจสงผลใหเกิดอบัุตเิหตไุดงาย ดงัน้ัน

ผูขนสงสวนใหญจึงเลี่ยงการใชเสนทางดังกลาว 

และมาใชเสนทาง R3E มากกวา

 เสนทางขนสงสินคาระหวางจีนตอนใต 

(หนานหนิง)-ไทย

 นครหนานหนิง เปนเมืองหลักอีกเมืองในจีน

ตอนใตที่มีการติดตอคาขายกับประเทศไทย โดย

การขนสงสินคาเขาและออกระหวางประเทศจีน

ตอนใต (หนานหนิง, กวางโจว) กับประเทศไทยนั้น 

จะมีการขนสงได 4 เสนทางหลัก คือ

 (1) เส นทางการขนส งทางถนน (ไทย

(นครพนม)-สปป.ลาว-เวียดนาม-จีน)

 (2) เส นทางการขนส งทางถนน (ไทย 

(มุกดาหาร)-สปป.ลาว-เวียดนาม-จีน)

 (3) เสนทางการขนสงสินคาทางเรือ (ไทย-

ทาเรือสิงคโปรหรือฮองกง-จีน)

 (4) เสนทางการขนสงสินคาทางถนนและ

ทางเรือ (ไทย (นครพนม)-สปป.ลาว-เวียดนาม 

ทาเรือหวุงอาง -จีน)

 อยางไรก็ตาม การขนสงสินคายังมีอุปสรรค

ปญหาในเรื่องความลาชาในการขนถายสินคาที่

ดานเชยีงของ ทาํใหการจราจรบรเิวณดานเกิดการ

ติดขัด เนื่องจากการขนถายสินคาใชแรงงานคนใน

การเคลือ่นยายสนิคา ซึง่ใชระยะเวลาขนถายสนิคา

ประมาณ 4-5 ชั่วโมงตอคร้ัง การขนถายสินคาที่

คลงับอหาน/โมหานยงัขาดประสทิธิภาพ เน่ืองจาก

การขนสงสินคาดวยรถบรรทุกจากจีนมาไทย ตอง

มีการเปลี่ยนรถที่บอหาน/โมหาน แตขนาดของ

พื้นที่ทาขนถายแคบเกินไป ทําใหไมสะดวกในการ

เคลื่อนยายสินคา 

 - ระยะเวลาในการเปด-ปดดานไมสอดคลอง

กัน อีกทั้งดานในประเทศจีนมีขอแตกตางทางดาน

เวลาเมื่อเทียบกับดาน สปป.ลาว และไทยอยู 1 

ชั่วโมง (เวลาในจีนเร็วกวา 1 ชั่วโมง)

 - การขนสงทางแม น้ําโขง จากทาเรือ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผานเมียนมาและ 

สปป.ลาว ไปจีน (ทาเรือ Simao, Jinghong, 

Menghan, Guanlei) ใชระยะเวลาจากจีนมาไทย 

1 วัน แตขากลับจากไทยไปจีน 2 วัน ทั้งนี้ หากไมมี
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สินคาจากจีนลงมา จะไมมีเรือขนสงสินคาขึ้นไปจีน

และในหลาย ๆ คร้ังยังตองประสบปญหาแมน้ํา

ต้ืนเขิน เพราะจีนมีเขื่อนกักเก็บน้ําไวทางตอนบน 

ทางตอนเหนือของสิบสองปนนา

1.3 กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวของ

 ของประเทศจีนในเรื่องการขนสง

 สินคาผานแดน

 ประเทศจีน (มณฑลยูนนาน) ไดลงนามความ

ตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาค

กลุมแมนํ้าโขง (GMS Cross-border Transport 

Agreement: GMS CBTA) โดยอนุสัญญาฉบับนี้

มวีตัถุประสงคเพือ่อาํนวยความสะดวกในการขนสง

สนิคาและบคุคลขามพรมแดนระหวางภาคคีูสญัญา 

ลดความยุงยาก และประสานกฎหมาย กฎระเบยีบ 

ระเบยีบพธีิ และขอกําหนดเก่ียวกับการขนสงสนิคา

และบุคคลขามพรมแดน และสงเสริมการขนสง

ตอเน่ืองหลายรูปแบบ โดยมีเปาหมายหลัก คือ

พฒันากรอบความรวมมอืระหวางประเทศผูลงนาม

ในการพัฒนาการขนสงทางถนน โดยกําหนดให 

 1) มีการใช เอกสารผานแดนในรูปแบบ

เดียวกัน 

 2) กําหนดใหมรีะบบคํา้ประกันโดยใชองคกร

คํ้าประกัน 

 3) กําหนดใหลดกระบวนการตรวจสินคาลง

โดยสินคาในแตละรายที่ขนสงผานแดนระหวาง

ประเทศจะถูกตรวจเพียงครั้งเดียวเทานั้น (Single 

Stop Inspection) และการตรวจสินคาแบบ

เบด็เสร็จ ณ จุดเดยีว (Single Window Inspection) 

 4) การรวมระบบตาง ๆ ที่เก่ียวของของ

ประเทศในกลุมเขาดวยกัน อาทิ ระบบศุลกากร 

ระบบตรวจคนเขาเมอืง และระบบตรวจสอบความ

ปลอดภัยและมาตรฐานสินคาเพื่อลดขั้นตอน

การดําเนินการ 

 5) การแลกเปลี่ยนสิทธิดานการจราจร โดย

อนุญาตใหรถยนตของประเทศในกลุ มสามารถ

เขามารับสงสินคาในประเทศได

 6) การอํานวยความสะดวกในการขนสง

สินคาผานแดน (Transit) เชน การตรวจสินคา

ผานแดนเทาที่จําเปนตามหลัก Single Stop 

Inspection และการไมเก็บภาษีสินคาผานแดน 

 เน่ืองจากปจจัยเหลาน้ีทําใหเกิดความลาชา

ในการขนสงในกลุมลุมแมน้ําโขงและสรางตนทนุให

ผูประกอบการขนสง

 นอกจากความตกลงระหวางประเทศดงักลาว

แลว ประเทศจีนยังไดทําความตกลงทวิภาคีกับ

ประเทศเพื่อนบานเพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ขนสงสินคาผานแดนและการขนสงทางถนน เชน 

ความตกลงวาดวยการขนสงสนิคาผานแดนระหวาง

จีน-เวยีดนาม ลงนามเมือ่ป ค.ศ. 1994 (Agreement 

on Transit of Goods between China and 

Vietnam 1994) โดยกําหนดดานชายแดนสําหรับ

สินคาผานแดนจีน-เวียดนาม ความตกลงวาดวย

การขนสงทางถนนลงนามเมื่อป ค.ศ. 1994 

(Agreement on Road Transport between 

China and Vietnam 1994) โดยประเทศภาคี

สมาชกิจะรวมกันดาํเนินการขนสงสนิคาและบคุคล

ขามพรมแดนรวมกัน ยานพาหนะที่ใชในการขนสง

ทางบกระหวางประเทศสมาชิกไดรับอนุญาตให

ผานเขตแดนไปยังประเทศสมาชิกผานจุดเปลี่ยน

ถายยานพาหนะ (transshipment point) ที่ตั้ง
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อยูในเขตแดน ความตกลงทวิภาคีระหวางจีน-

มองโกเลียวาดวยการขนสงทางถนนระหวาง

ประเทศ (Agreement between the Government

of China and the Government of Mongolia

on International Road Transport of 16 June 

2011)
4
 

สําหรับกฎระเบียบภายในประเทศดานการ

ขนสงสนิคาผานแดนของประเทศจีนทีส่าํคญั มดีงัน้ี 

 1. กฎหมายเก่ียวกับศลุกากรของประเทศจีน 

  • Customs Law of the People’s 

Republic of China 

  • Decree of the General Administra-

tion of Customs of the People’s Republic of 

China No.172 

  • Decree of the General Administra-

tion of Customs of the People’s Republic of 

China No.173

  • Decree of the General Administra-

tion of Customs of the People’s Republic of 

China No. 170

  • Decree of the General Administra-

tion of Customs of the People’s Republic of 

China No. 169

 นอกจากน้ัน ประเทศจีนยังไดมีการกําหนด

และวางกฎเกณฑดานการนําเขาและสงออก รวม

ทั้งรูปแบบการนําเขาสงออกและธุรกรรมทาง

การคาทีเ่ก่ียวของผานประกาศดานพธีิการศลุกากร 

ฉบับที่ 33
5
 (Customs Announcement No. 33) 

เปนตน

 โดยในสวนของงานดานศลุกากรจะอยูภายใต

การกํากับดูแลของกระทรวงการศุลกากรจีน 

(General Administration of China Custom- 

GACC)  ซึ่งที่มีหนาทีในการบังคับใชกฎหมาย รับ

ผิดชอบดูแลดานพิกัดอัตราภาษีศุลกากร เก็บภาษี

ศลุกากรนําเขาสงออก การตรวจสอบควบคมุสนิคา

ที่เขามาในประเทศและสงออกไปนอกประเทศผาน

เขตศุลกากร
6
 ตรวจยึดสินคาที่ผิดกฎหมาย ตรวจ

สอบเอกสารที่เก่ียวของในการสงออกหรือนําเขา

ตาง ๆ รวบรวมขอมูลสถิติดานการคาระหวาง

ประเทศ นอกจากน้ัน ประเทศจีนยงัมอีกีหนวยงาน

หนึ่งที่ทําหนาที่ควบคูกัน คือ General Adminis-

tration of Quality Supervision Inspection and 

Quarantine (AQSIQ) ทําหนาที่คลายกระทรวง

ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ สุขอนามัย โดยทั้งสอง

หนวยงานนี้มีอํานาจหนาที่แยกตางหากจากกัน ซึ่ง

แตกตางจากประเทศไทยซึ่งกรมศุลกากรจะทํา

หนาทีท่ัง้สองดาน นอกจากน้ี ในสวนของการตรวจ

สอบสนิคานําเขาสงออก นอกจากน้ี ยงัมหีนวยงาน

อืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวของอกี เชน กระทรวงสาธารณสขุ สวน

สุขอนามัยทําหนาที่ตรวจสอบพวกสินคานําเขา

4
 Ministry of Road and Transport. Overview of Bilateral Agreements on International Road Transport in 

 Mongolia [Blog Post]. Retrieved from http://www.unescap.org (accessed 22 January 2021).

5
 https://www.dhl.de/content/dam/dhlde/ueberuns/express/pdf/dhl-express-tdi-customs-china-11-2010-eng.pdf

6
 Article 2 Customs Law of the People’s Republic of China
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ประเภทพชืและสตัว สวนการตรวจคนเขาเมอืงยงัมี

เจาหนาที่ของ AQSIQ ตรวจอุณหภูมิรางกาย โดย 

AQSIQ จะเปนกระทรวงอยูทีก่รุงปกก่ิง ซึง่ในแตละ

มณฑลจะมี CIQ: China Exit Entry Inspection 

and Quarantine Bureau เทียบเทากรมของไทย

ทําหนาที่คลาย Custom Immigration and 

Quarantine ของไทย โดยในการทํางานหากมี

สินคามาที่ดานศุลกากรของจีนจะมีอยางนอย 2 

หนวยงานเขามาทาํหนาที ่คอื ศลุกากร กับ AQSIQ 

ตัวอยางเชน หากมผีลไมเขามาทีด่านพรมแดนของ

จีน จะมีการตรวจสอบดานสุขอนามัยวามีการยื่น

เอกสารตอศุลกากรครบถวนหรือไม ผู นําเขา

ไดยื่นเอกสารตอ AQSIQ หรือ CIQ แลวหรือยัง

ถายื่นแลวหนวยงานดังกลาวเห็นดวยหรือไมวา

ผลไมปลอดสุขอนามัย 

 2. กฎหมายดานสขุอนามัยการนําเขาสงออก 

  (1) Law on Import and Export 

Commodity Inspection เปนกฎหมายที่เกี่ยวกับ

การตรวจสอบสนิคานําเขาและสงออกของประเทศ

จีน มาตรฐานทางเทคนิคของประเทศจีน

  (2) Regulations on the Enforcement 

of the Law of the People’s Republic of 

China on the Inspections of Import and 

Export Commodities เปนกฎหมายวาดวยการ

บังคับใชกฎหมายสําหรับตรวจสอบสินคานําเขา 

และ

  (3) Administrative Measures for 

Sampling Inspections on Import and Export 

Commodities เปนกฎหมายที่เก่ียวกับมาตรการ

สุมตัวอยางที่ไมไดบังคับใชในกฎหมาย 

  (4) Animal and Plant Entry and Exit 

Quarantine Law เปนกฎหมายการกักกันการเขา

ออกพืชและสัตว การเคลื่อนยายสัตว วิธีการใน

การขนสงสัตว พืช

  (5) Administrative Measures for 

Review and Approval of Entry Animal and 

Plant Quarantine Law เปนมาตรการกํากับการ

ทบทวนและอนุมัติของ General Administration 

of Quality Supervision Inspection and 

Quarantine (AQSIQ) ในดานสุขอนามัยของสัตว

และพืชที่นําเขามาในราชอาณาจักร

 ปจจุบันประเทศจีนยังไดเขาเปนสมาชิก  

Framework Agreement on Facilitation of 

Cross-border Paperless Trade in Asia and 

the Pacific (CPTA) โดยลงนามสัตยาบันความ

ตกลงฉบับน้ีฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

โดยความตกลงฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคทีจ่ะขบัเคลือ่น

เรงรัดการดําเนินมาตรการอํานวยความสะดวก

ในการขนสงสินคาในรูปแบบดิจิทัลแบบบูรณาการ

ครบวงจร เชน ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสไร

เอกสาร (Digital Custom System), ระบบขอมูล

อิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว (Electronic Single 

Window), ระบบการจัดการทาขนสงอเิลก็ทรอนิกส 

(e-port) เปนตน
7
 และเพื่อใหสอดรับกับขอตกลง

วาดวยการอํานวยความสะดวกทางการคา WTO 

Trade Facilitation Agreement (TFA) ซึ่งเปน

7
 Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and the Pacific https://www.unescap.

 org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-pacific



91วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2564

พมิพพชา วณชิยกอบจนิดา

ความตกลงภายใตองคการการคาโลกที่มีวัตถุ

ประสงคหลกัเพือ่อาํนวยความสะดวกใหกับประเทศ

สมาชิกในดานพิธีการทางศุลกากรโดยปรับปรุง

ระเบียบปฏิบัติของศุลกากร พรอมทั้งลดขั้นตอน 

พธีิการศลุกากรใหมคีวามชดัเจนโปรงใสและเปนไป

ในทศิทางเดยีวกัน ทาํใหสามารถลดระยะเวลาและ

ตนทนุในการตรวจปลอยสนิคาลงได ลดอปุสรรคใน

การออกของและขนถายสินคาและสินคาผานแดน

อันเปนการลดตนทุนและคาใชจายในการดําเนิน

การของผูประกอบการ อกีทัง้ลดความลาชาในการ

ผานดานศลุกากรของประเทศสมาชกิซึง่มสีวนชวย

ใหเกิดการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจของประเทศ

สมาชิก เชน กําหนดใหมีการตรวจปลอยสินคาเนา

เสียงายในระยะเวลาอันสั้น (2) เก็บคาธรรมเนียม

ที่เก่ียวของกับพิธีการศุลกากรไมเกินกวาตนทุนใน

การใหบริการ (3) มีระบบการควบคุมความเสี่ยง

เพื่อเนนการตรวจที่เขมงวดในสวนที่มีความเสี่ยง

สงูและใหความสะดวกในสวนทีม่คีวามเสีย่งตํา่และ

สวนทีเ่ปนความยดืหยุนทีใ่หกับประเทศกําลงัพฒันา

และประเทศพัฒนานอยที่สุดซึ่งความตกลงฉบับน้ี

มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
8
 

1.4 แนวปฏิบัติที่ดีในเร่ืองการขนสง

 สินคาผานแดนของประเทศจีน

 เน่ืองจากระบบพิธีการศุลกากรมีผลตอการ

เคลื่อนยายสินคาระหวางประเทศ ดังนั้น ประเทศ

จีนจึงไดมีการดําเนินการปรับปรุงพิธีการศุลกากร

และดําเนินโครงการ ICT เพื่ออํานวยความสะดวก

ในการขนสงสินคาและสรางมาตรฐานในพิธีการ

ศุลกากรที่ไดมาตรฐานเดียวกัน ไดแก พิธีการ

ศุลกากรแบบอิเล็กทรอนิกส การสําแดงเอกสาร

ครัง้เดยีว (one declaration) การตรวจสอบเอกสาร

เพียงครั้งเดียวเพื่ออํานวยความสะดวกในการ

เคลื่อนยายสินคา พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส

ซึง่เชือ่มโยงระหวางหนวยงานตาง ๆ  และโครงการ 

e-port ซึ่งสนับสนุนสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูล

และการตรวจสอบรวมกัน ณ จุดเดียวระหวาง

หนวยงานของรฐัทีเ่ก่ียวของตาง ๆ  โดยมกีารดาํเนิน

งาน ดังนี้

 7.3.1 การปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากร เพื่อ

ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลตามพนัธกรณีระหวาง

ประเทศ (Simplification and Harmonization 

of Customs Procedures Simplification and 

Harmonization of Customs Procedures and 

Documentation)

 ในปจจุบันการขนสงสินคาทางถนนระหวาง

ชายแดนประเทศจีนและประเทศเพื่อนบานในกลุม 

Greater Maekong Sub-Region มีอัตราการ

เจริญเติบโตอยางตอเน่ือง เน่ืองจากการรวมกลุม

ของดวยขอตกลงทางการคาตาง ๆ เชน China-

ASEAN FTA ดังนั้น ปริมาณสินคาจํานวนมากขึ้น

โดยเฉพาะในเสนทาง ประเทศไทย สปป.ลาว 

กัมพูชา เมียนมา ประเทศจีนเปนประเทศที่ตอง

นําเขาและสงออกสินคาจํานวนมาก ซึ่งสินคา

จํานวนมากดังกลาวสงผลใหเกิดปญหาคอขวดใน

การผานแดนหรือทําพิธีการศุลกากร สงผลใหการ

ขนสงสินคาเปนไปอยางลาชาและสงผลตอถึง

ตนทุนการประกอบการของผูประกอบการ ดังน้ัน 

จากการที่สินคาจะตองผานเขาออกประเทศจีน

8
 World Trade Organization. Agreement on Trade Facilitation.
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เปนจํานวนมากทําใหประเทศจีนจําเปนตองมีการ

ปรับปรุงกฎระเบียบและระบบศุลกากรดําเนินการ

เก่ียวกับการจัดทําพิกัดอัตราศุลกากร เพื่อใหเปน

ไปตามมาตรฐานสากลภายใตระบบฮารโมไนซ

และตามพันธกรณีระหวางประเทศ เพื่อสนับสนุน

การอํานวยความสะดวกทางการค า Trade 

Facilitation World Trade Organization 

(WTO) และ World Custom Organization 

(WCO) จัดทํามาตรฐาน พิจารณาจําแนกประเภท

พกัิดอตัราศลุกากรทีม่กีารโตแยงในการนําของเขา

หรือสงของออกหรือมีการขอหารือพิกัดอัตรา

ศุลกากรพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณ

การประเมินอากรในสวนที่เก่ียวของกับพิกัดอัตรา

ศลุกากรและกฎวาดวยถ่ินกําเนิดสนิคา ดาํเนินการ

เก่ียวกับการปรบัปรุงโครงสรางอตัราอากร กําหนด

มาตรฐานวิธีวิเคราะหสินคาและเปนศูนยรวบรวม

ขอมูลดานวิเคราะหสินคาและขอมูลเก่ียวกับ

ของตองหามและของตองจํากัดตามกฎหมาย

ที่เก่ียวของดําเนินการพิจารณาปญหาเก่ียวกับ

กฎวาดวยถ่ินกําเนิดสนิคาและตรวจสอบขอเทจ็จริง

เก่ียวกับความถูกตองของใบรับรองถ่ินกําเนิด

สินคา ดําเนินการเก่ียวกับการออกหลักเกณฑ 

ระเบียบ คําสั่ง และประกาศที่เก่ียวกับพิกัดอัตรา 

โดยทําการปรับระบบพิกัดอัตราศุลกากรใหเปนไป

ตามฮารโมไนซอาเซียน (ASEAN Harmonized 

Tariff Nomenclature: AHTN 2007/1) ซึง่เกิดจาก

ความรวมมือในการประสานพิกัดศุลกากรของ

ประเทศสมาชิกที่พัฒนามาจากพิกัดศุลกากร

ระบบฮารโมไนซ (Harmonized Commodity 

Description and Coding System: HS 2007) 

ขององคการศุลกากรโลก (World Customs 

Organization) ระบบพิกัดพิกัดศุลกากร AHTN
9

เพื่อใหทันสมัย ชัดเจน และสอดคลองกับระเบียบ

ปฏิบัติทางการคา ดังน้ัน ประเทศจีนจึงไดมีการ

ปรับปรุงกฎระเบยีบศลุกากรฉบบัที ่33 (REVISED 

CHINA CUSTOMS REGULATIONS (Customs 

Announcement No. 33) ในสวนของรหัส 

Harmonized System Codes (“HS Code”) 

ใหเปนมาตรฐานสากล เพื่อใหเกิดความรวดเร็วใน

การดําเนินพิธีการศุลกากร (Custom Clearance) 

ลดกระบวนการทีท่าํใหเกิดความลาชา สงผลใหการ

ขนสงสินคาผานแดนมีความสะดวกรวดเร็วทั้งยัง

สนับสนุนการอํานวยความสะดวกทางการคา
10

 7.3.2 พัฒนาความรวมมือในดานขอมูลและ

ฐานขอมูลศุลกากรที่เก่ียวของกับการขนสงสินคา

ผานแดน (Joint Customs Control Data And 

Information Sharing And ICT Development 

For Data And Information Sharing And 

ICT Development For Customs Operations 

Customs Operations)

 ประเทศจีนไดทําการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของพิธีการศุลกากรของสินคา โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบสินคาผานพิธี

การศลุกากร ลดตนทนุของกระบวนการขนสงสนิคา

และสรางความสามารถในการแขงขันให กับ

ผูประกอบการ โดยระบบดงักลาวน้ีจะเริม่ตนตัง้แต

9
 China Customs Trade Cooperation Forum. Briefing on China-ASEAN Customs Cooperation [Blog Post]. Retrieved 

 from http://www.customs.gov.cn (accessed 1 February 2021).

10
 http://www.e-to-china.com/tariff_changes/china_customs_practice/2010/0528/79234.html
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การจัดเก็บฐาน ไดแก ขอมูลของผูประกอบการ 

สินคา ผูนําเขา/สงออกสินคา Freight Forwarder 

ประวัติการกระทําผิดของผูประกอบการ ผูนําเขา/

สงออก Freight Forwarder Multimodal 

Transportation Document ใบรับสินคาขนสง

หลายทอดหรือหลายรูปแบบ เปนเอกสารที่ผูรับ

ขนสงออกใหแทนใบตราสงสินคาทางเรือ ในกรณี

ที่สินคาที่รับขนสงน้ันมีการขนสงหลายทอด เชน

ขนจากโรงงานตนทางดวยรถยนตไปตอเรือเดิน

สมุทรแลวขนสงโดยทางรถไฟที่ปลายทางอีกทอด

หน่ึง จากน้ันจึงนําขึ้นรถบรรทุกไปสงยังสถานที่

ปลายทาง เปนตน โดยที่กระบวนการของพิธีการ

ศุลกากรที่ปรับปรุงใหมน้ี จะเร่ิมที่การสงบัญชี

สินคาที่บรรทุกมากอนที่สินคาจะเขามาถึงจุดผาน

แดน (ภายใตระบบฐานขอที่ไดกลาวไวกอนหนา) 

กระบวนการนี้ เรียกวา Pre-declaration ซึ่งเมื่อ

รถบรรทุกสินคาเขาใกลจุดผานแดน ระบบ GPS 

Information จะเชื่อมโยงกับระบบ Electronic 

Customs Lock พรอมเชื่อมโยงขอมูลดวยระบบ 

RFID (Radio Frequency Identification) และ

ตรวจสอบดวยเครื่อง X-Ray และหากขอมูลที่

อางอิงตามระบบฐานขอมูลถูกตองสินคาถูกตอง

สนิคาทีอ่ยูในรถบรรทกุน้ันจะสามารถผานไปได ซึง่

ระบบที่ไดกลาวนัน้ เรียกวา E-Custom ซึ่งระบบนี้

ยังเชื่อมโยงกับระบบ E-Port และ E-Head 

Quarter การเชื่อมโยงดังกลาวน้ีรัฐบาลไดออก

กฎหมายบังคับการเปดเผย แลกเปลี่ยน และ 

เชือ่มโยงขอมูลในหนวยงานราชการและหนวยงาน

เอกชนที่เกี่ยวของ เชน ธนาคาร 

 ทั้งน้ี กระบวนการดังกลาวประเทศจีนไดนํา

มาทดลองใชและถูกกําหนดใหเปนแนวปฏิบัติ

ที่ดี (Best Practice) สําหรับดานศุลกากรอื่น ๆ 

โดยกรณีของแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ไดมี

การนาํไปปฏบิตัใินดานตอไปนี ้ไดแก ดานชายแดน

จีน-คาซัสสถาน ดานชายแดนจีน-มองโกเลีย 

ดานชายแดนจีน-เวียดนาม 

 7.3.3 การพัฒนาพิธีการศุลกากรผานแดนที่

เรียบงาย (Development of Simplified Transit 

Systems) 

 จากการพฒันาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนกิส

นําไปสูกระบวนการจัดทําพิธีการศุลกากรที่เรียบ

งายมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกทาง

การคาใหแกผูประกอบการที่มีประสบการณในการ

ขนสงผานแดนและเปนผูประกอบการที่มีปฏิบัติ

ตามระเบียบศุลกากรและไมเคยกระทําความผิด

หรือมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงภาษีเปนระยะเวลาที่

ศุลกากรกําหนดใหสามารถรองขอรับอนุญาตใช

บริการระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสไดดวยตนเอง 

เชน ใหผานการตรวจสอบใบขนสินคาโดยไมตอง

ตรวจสอบพิธีการ (green line) ไดรับการงดเวน

จากการตรวจสอบจากเจาหนาที่ศุลกากรเวนแต

การสุมตรวจ ไดรับสิทธิพิเศษในการคืนอากรหรือ

การชดเชยคาภาษีอากรโดยการไดรับอนุมัติการ

คนือากรหรือชดเชยคาภาษีอากรทนัททีีย่ืน่คาํรองขอ

ซึ่งเปนการสรางสมดุลระหวางการควบคุมทาง

ศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทางการคา

พิธีการที่เรียบงาย ชวยลดภาระงานในการตรวจ

สอบพธีิการศลุกากรผานแดนของเจาหนาทีศ่ลุกากร

เพื่อ ไปควบคุมตรวจสอบผู ประกอบการที่มี

พฤติกรรมความเสี่ยงสูงในการหลีกเลี่ยงภาษีได 

และยังชวยอํานวยความสะดวกทางการคา ลด
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ตนทุนและระยะเวลาขนสงใหแกผูประกอบการ

ผานแดนที่ไดรับอนุญาต
11

ทั้งน้ี ในสถานการณยุคโควิดที่มีการแพร

ระบาดเปนวงกวางของโรคระบาดตดิเชือ้โควดิ-19 

รัฐบาลกลางของประเทศจีนไดออกมาตรการ

ฉุกเฉินเพื่อสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการ

ขนสงสินคาผานแดนโดยเนนพิธีการทางศุลกากร

ที่เรียบงาย ลดคาธรรมเนียม การตรวจสอบและ

กักกันโรค โดย The General Aministration of 

Customs of China (GACC) ไดกําหนดมาตรการ

เพื่อควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาและ

ในขณะเดียวกันก็ชวยอํานวยความสะดวกใน

การขนสง โดยตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

ประเทศจีนไดเริ่มใช E-Platform สําหรับการคา

ระหวางประเทศอยางจริงจัง ไดแก ระบบ Single 

Window และ Internet and Customs Platform 

ซึง่เปนเคร่ืองมอือเิลก็ทรอนิกสทีส่ามารถใชควบคมุ

สถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัสได

ในขณะเดียวกันก็สามารถอํานวยความสะดวก

ในการดําเนินพิ ธีการทางศุลกากรได อย างมี

ประสิทธิภาพ

 มาตรการที่รัฐบาลจีนใชเพื่อจํากัดการแพร

ระบาดของโควิด-19
12

 1. กระบวนการตรวจปลอยรถขนสงสินคาที่

รวดเร็วขึ้น ลดความซับซอนของกระบวนการทาง

ศุลกากรเพื่อลดความแออัดและใหเกิดความคลอง

ตัว ในชวงสถานการณแพรระบาดของไวรัสโควิด 

ศลุกากรจนีไดมมีาตรการลดระยะเวลาตรวจปลอย

รถขนสินคาใหสั้นลงใหเสร็จใน 45 นาทีโดยใช

เคานเตอรพิเศษและ green lanes เพื่อใหมีการ

เคลียรสินคาตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันทําการทุกดาน

หลัก ๆ ที่สําคัญ 

  - ใหปลอยสินคาประเภทอุปกรณการ

แพทย ยารักษาโรคโดยหลังจากยื่นเอกสารสําแดง

สนิคาโดยใหมบีรกิารรบัสนิคาทนัททีีส่นิคาประเภท

ยารกัษาโรคและเคร่ืองมอืแพทยทนัททีีส่นิคามาถึง

ดาน

  - การตรวจสอบหนาดาน (inspection) 

หรือการตรวจสอบ ณ สถานทีต่นทางและปลายทาง

เพื่อปองกันการขนสงสินคาผิดกฎหมาย

  - เรงรัดกระบวนการเคลียรสินคา ณ 

ดานศุลกากร เชน มีการปฏิรูประบบการผานพิธี

การศุลกากร “การสําแดงภาษีสองขั้นตอน“

(Two-step Declaration) และ “การสําแดงภาษี

ลวงหนา“ (advance declaration) และปลอย

สินคาทันทีที่มีการลงทะเบียนกอนมีผานพิธีการ

ศลุกากรทีด่านศลุกากรเซีย่งไฮ โดยการตรวจปลอย

สินคากอนการสําแดงสินคา ณ ดาน Quindao

  - การเพิ่มชองทางการชําระภาษีอากร

และคาธรรมเนียมผานทางอิเล็กทรอนิกส การใช

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในการตรวจปลอย

สินคา

11
 UNECE. CUSTOMS CONVENTION ON THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF GOODS UNDER COVER 

 OF TIR CARNETS (TIR CONVENTION) [ Blog Post]. Retrieved from https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/

 wp30/documents/id11-05e.pdf (accessed 1 February 2021).

12 
UNCTAD. Case Study: China’s Trade Facilitation responses to the COVID-19 Pandemic Blog Post]. Retrieved 

 from https://unctad.org/news/case-study-chinas-trade-facilitation-responses-covid-19-pandemic(accessed 

 1 May 2021).
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พมิพพชา วณชิยกอบจนิดา

  - การตรวจปลอยสินคาเนาเสียงายให

รวดเรว็ยิง่ขึน้ การเพิม่ชองทางการชาํระภาษีอากร

และคาธรรมเนียมผานทางอิเล็กทรอนิกส การใช

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในการตรวจปลอย

สินคา

 2. การเขาถึงขอมูลเก่ียวกับกระบวนการ

ใหม ๆ ไดโดยจัดใหมีบริการออนไลนเพื่อใหคํา

แนะนําแกผู นําเขาตลอดจนพิธีการศุลกากรที่

รวดเร็วสําหรับสินค าทุกประเภทที่ เ ก่ียวกับ

การปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19

 3. ลดภาษี โดยสินคาที่นําเขามาเพื่อใชใน

การปองกันและควบคุมการแพรระบาดของไวรัส

โควดิ-19 จะไดรบัยกเวนภาษีนําเขาและภาษีมลูคา

เพิ่มสําหรับสินคานําเขาและภาษีเพื่อการบริโภค

 4. ใชมาตรการเก่ียวกับสุขอนามัยที่ยืดหยุน

มากขึน้ โดยอนุญาตใหศลุกากรสามารถตรวจปลอย

สินคาประเภทยารักษาโรค เชน วัคซีน สารทดลอง

ตาง ๆ หรือสิ่งของที่จําเปนสําหรับปองกัน วินิจฉัย

และรักษาโรคไวรัสโควิด-19 ที่มีใบรับรองโดย

หนวยงานวาควบคุมความเสี่ยงเก่ียวกับสุขภาพ

อนามัยแลว

 5. ศลุกากรตองจัดเก็บขอมลูเก่ียวกับการนํา

เขาสินคาตาง ๆ ที่ใชเกี่ยวกับการควบคุมการแพร

ระบาดของไวรัสโควิด-19 และรวบรวมสถิติขอมูล

เพื่อใชในการตัดสินใจในเรื่องความปลอดภัยของ

สินคานําเขาเหลานี้

บรรณานุกรม

แหลงที่มาในประเทศ

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นคร

 คุนหมิง (2557). โลจิสติกสไทย-ยูนนาน กับ

 โอกาสเจาะตลาดจีน ตะวันตก. [เว็บไซต]. 

 จาก http://www.ditp.go.th/contents_

 attach/69296/55002266.pdf (เขาถึงเมื่อ

 วันที่ 12 มกราคม 2564).

ศนูยวจิยัเศรษฐศาสตรประยกุต. (2562). โครงการ

 ศึกษาวิจัยระบบ Logistics และ Supply 

 Chain ผลไมและผลิตภัณฑเพื่อขยายไป

 ตลาดสงออกไปยงัเอเชยี (กรณศีกึษาเสนทาง 

 R3E และ R3W) [เว็บไซต]. จาก https://

 www.dhl.de/content/dam/dhlde/

 ueberuns/express/pdf/dhl-express-

 tdi-customs-china-11-2010-eng.pdf

แหลงที่มาจากตางประเทศ

China Customs Trade Cooperation Forum. 

 Briefing on China-ASEAN Customs 

 Cooperation [Blog Post]. Retrieved 

 from http://www.customs.gov.cn

 (accessed 1 February 2021).

Ministry of Road and Transport. Overview of 

 Bilateral Agreements on International 

 Road Transport in Mongolia [Blog Post]. 

 Retrieved from http://www.unescap.org 

 (accessed 22 January 2021).

Ministry of Road and Transport. Overview of 

 Bilateral Agreements on International 

 Road Transport in Mongolia [Blog Post]. 



มาตรการอํานวยความสะดวกในการขนสงสนิคาผานแดนของประเทศจนีในชวงสถานการณแพรระบาดของโรค

ตดิเชื้อโควดิ-19

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2564

96

 Retrieved from http://www.unescap.org 

 (accessed 22 January 2021).

UNECE. (2020). Customs Convention on 

 the International Transport of Goofs 

 Under Cover of TIR CARNETS (TIR 

 CONVENTION) [Blog Post]. Retrieved 

 from https://www.unece.org/fileadmin/

 DAM/trans/bcf/wp30/documents/id11-

 05e.pdf (accessed 1 February 2021).

UNCTAD. (2020). Case Study: China’s Trade 

 Facilitation responses to the COVID-19 

 Pandemic. [Blog Post]. Retrieved from 

 https://unctad.org/news/case-study-

 chinas-trade-facilitation-responses-

 covid-19-pandemic (accessed 1 

 February 2021).

กฎหมาย 

Framework Agreement on Facilitation of 

 Cross-Border Paperless Trade in Asia 

 and the Pacific 

World Trade Organization Agreement on 

 Trade Facilitation 

Customs Law of the People’s Republic of 

 China 




