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This Thesis is aimed to study on the criteria of customs clearance procedures 
facilitation which is focusing on importing relief consignments appeared on international law. 
To use as guideline for improving a Customs law that has not been designed for relief 
consignments particularly. 

According to the study, in international law; conventions and other legal instruments, 
have been designated the criteria for customs clearance procedure facilitation methods on 
imported relief consignments. The methods consisted of six matters; Definitions, Period, 
Simplified Customs Procedures and Facilitation, Exemption from Import Duties, Taxes and Other 
Charges, Exemption from Prohibitions/Restrictions and Relief Consignments Management. 
Therefore, the states who have improved their customs law comply with the above mentioned 
criteria would be able to help the people affected by disasters rapidly and to reduce large 
losses. 

For Thailand, the customs law, which is currently in force, has not been designed for 
imported relief consignments in particular and has not constituted to enforce in an urgent 
situation when disaster strikes. The enforcement of current customs law has become a obstacle 
to the import of relief consignments delayed. Therefore, Thailand should amend the customs 
law comply with the above mentioned five aspects of criteria consisting of Definitions, Exemption 
from Import Duties, Taxes and Other Charges, Exemption from Prohibitions/Restrictions and Relief 
Consignments Management. This should be amended on the Customs Tariff Decree, B.E. 2530, 
Part 4 and The Customs Act, B.E. 2469. For customs clearance procedure facilitation methods, it 
should be amended on the Customs Regulations 2556. In conclusion, the improvement of Thai 
Customs law would be helpful for the customs officers who facilitate rapid customs clearance 
procedures for imported relief consignments and those who affected by disasters get 
immediately humanitarian assistance. 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกได้สร้างความเสียหายต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล ในอนาคตแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภาวะโลกร้อน รวมถึงการขยายตัวของประชากรและการเติบโตของเมืองในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการขยาย
พ้ืนที่ตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ประกอบกิจกรรมด้านเศรษฐกิจเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติมากข้ึน    
ท าให้แนวโน้มความสูญเสียและการรับมือกับภัยพิบัติมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
ประเทศต่างๆได้พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งช่วยให้จ านวน
ผู้เสียชีวิตลดลง แต่ระบบการจัดการภัยพิบัติในภาพรวมยังมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น1 
 แนวคิดในการจัดการภัยพิบัติสมัยใหม่นั้นเป็นการวางแผนเพ่ือเผชิญหน้ากับสถานการณ์
ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุที่ต่อเนื่องจนครบกระบวนการ เรียกว่า “วงจร
การจัดการสาธารณภัย” ประกอบด้วย2 

1) การป้องกัน (Prevention) คือ การด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางมิให้ภัยพิบัติ
และความสูญเสียเกิดข้ึน 

2) การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) คือ กิจกรรมที่มุ่งในการลดผลกระทบและความ
รุนแรงของภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดอันตรายและความสูญเสียแก่ชุมชนและประเทศชาติ 

3) การเตรียมพร้อม (Preparedness) คือ การเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ให้กับรัฐบาล องค์กรปฏิบัติ ชุมชน และปัจเจกบุคคล ในการเผชิญกับภาวการณ์เกิดภัยพิบัติได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 4) การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) คือ การปฏิบัติอย่างทันทีทันใด
เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้น 

                                           
 1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, การจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 
กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ [ออนไลน์], 16 เมษายน 2558. แหล่งที่มา: http://project-wre.eng.chula.ac.th/water 
cu_eng/sites/default/files/lecture%20intro%202112681%20materials/5%20nesdb_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8
%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%9F%E0% 
 2 เร่ืองเดียวกัน. 
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 5) การฟ้ืนฟูบูรณะ (Recovery) การฟ้ืนฟูบูรณะเป็นขั้นตอนที่ด าเนินการเมื่อเหตุการณ์  
ภัยพิบตัิผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือให้พ้ืนที่หรือชุมชนที่ได้รับภัยพิบัติกลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้น 
 6) การพัฒนา (Development) การพัฒนาภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครอบคลุมถึง     
การทบทวน และศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น แล้วท าการปรับปรุงระบบ         
การด าเนินงานต่างๆที่มีอยู่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด 
 เมื่อสถิติของภัยพิบัตินั้นมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นทุกปี รัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมีหน้าที่
ล าดับแรกในการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในรัฐของตน ซึ่งหาก
เกินขีดความสามารถที่รัฐนั้นจะรับมือได้ รัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอาจเปิดรับความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ ซึ่งการหลั่งไหลของการให้ความช่วยเหลือทั้งจากภายในประเทศและภายนอก
ประเทศนั้น อาจต้องเผชิญกับอุปสรรคทางกฎหมายของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่มิได้บัญญัติ
ขึ้นเพ่ือบังคับใช้ในสถานการณ์จ าเป็นเร่งด่วนเมื่อเกิดภัยพิบัติ จึงท าให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มทีแ่ละทันท่วงที3 
 ความช่วยเหลือจากต่างประเทศในรูปแบบหนึ่งคือ การส่งของบรรเทาทุกข์มายังรัฐที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ การน าเข้าของบรรเทาทุกข์เหล่านั้นต้องเผชิญกับกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่
เป็นเสมือนประตูหน้าด่านพรมแดนของรัฐในการเรียกเก็บค่าภาษีอากรของสินค้าน าเข้าต่างๆเพ่ือเป็น
รายได้ของรัฐ ตลอดจนควบคุมสินค้าต่างๆให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายภายในเพ่ือปกป้อง
สังคมและความมัน่คงของรัฐ ซึ่งหากกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติไม่มี
กลไกที่ช่วยส่งเสริมการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์อย่างเหมาะสม  
ส่งผลให้ของบรรเทาทุกข์เหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ        
ได้ทันท่วงที เสมือนเป็นการตอกย้ าความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้ทุกข์ทรมาน
ยิ่งขึ้น 
 ดังนั้นจากแนวคิดในการจัดการภัยพิบัติสมัยใหม่ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น การปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรของรัฐที่ ได้รับผลกระทบจากภั ยพิบัติให้มีความเหมาะสม ทันสมัย  
และสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติย่อมเป็นมาตรการที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ และช่วยลดจ านวนความสูญเสียของชีวิต ทรัพย์สิน ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของรัฐนั้นได ้

                                           
 3 ภัทระ ลิมป์ศิระ, “ปัญหาและลู่ทางว่าด้วยพัฒนาการทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), หน้า 6-7. 
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 การอ านวยความสะดวกส าหรับการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัตินั้นเป็นประเด็นที่องค์การสหประชาชาติให้ความส าคัญ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจึง
มีมติที่ 46/1824 โดยเน้นย้ าให้รัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่ต้องมีบทบาทล าดับแรกในการ
รับผิดชอบต่อผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ  ด้วยการริเริ่ม การจัดการ การประสานงาน ตลอดจน 
การปฏิบัติงาน ส าหรับการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมภายในดินแดนของตน 5 และมีหน้าที่
อ านวยความสะดวกการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมขององค์การต่างๆ โดยเฉพาะการล าเลียง
ของบรรเทาทุกข์ต่างๆที่จ าเป็นให้เข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ6 และมติที่ 57/1507 อันว่าด้วย
การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความร่วมมือด้านการค้นหาและช่วยเหลือกู้ภัยระหว่างประเทศที่ระบุ
ให้รัฐต้องปรับปรุงพิธีการศุลกากรเรื่องการเข้าเมือง การผ่านแดน การพัก และการออกจากรัฐ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ ของทีมค้นหาและกู้ภัยพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความเรียบง่ายและ
เหมาะสม8 ดังนั้น การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากรจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐต่างๆใช้เป็น

                                           
 4 United Nations General Assembly, Resolution 46/182 (19 December 1991) Strengthening of the 
Coordination of Humanitarian Emergency Assistance of the United Nations [Online], 16 March 2014. Available 
from: http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm 
 5 Ibid, Paragraph 4. 
  “Each State has the responsibility first and foremost to take care of the victims of natural 
disasters and other emergencies occurring on its territory. Hence, the affected State has the primary role in the 
initiation, organization, coordination, and implementation of humanitarian assistance within its territory.” 
 6 Ibid, Paragraph 6. 
  “States whose populations are in need of humanitarian assistance are called upon to facilitate 
the work of these organizations in implementing humanitarian assistance, in particular the supply of food, medicines, 
shelter and health care, for which access to victims is essential.” 
 Paragraph 18. “International relief assistance should supplement national efforts to improve the 
capacities of developing countries to mitigate the effects of natural disasters expeditiously and effectively and to 
cope efficiently with all emergencies. The United Nations should enhance its efforts to assist developing countries to 
strengthen their capacity to respond to disasters, at the national and regional levels, as appropriate.” 
 Paragraph 28. “The United Nations should continue to make appropriate arrangements with interested 
Governments and intergovernmental and non-governmental organizations to enable it to have more expeditious 
access, when necessary, to their emergency relief capacities, including food reserves, emergency stockpiles and 
personnel” 
 7 United Nations General Assembly, Resolution 57/150 (16 December 2002) Strengthening the 
Effectiveness and Coordination of International Urban Search and Rescue Assistance [Online], 16 March 
2014. Available from: http://www.ifrc.org/Docs/idrl/I238EN.pdf 
 8 Ibid, Paragraph 3. 
  “Urges all States, consistent with their applicable measures relating to public safety and 
national security, to simplify or reduce, as appropriate, the customs and administrative procedures related to the 
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เครื่องมือในการอ านวยความสะดวกการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ส าหรับการให้ความช่ วยเหลือ      
ทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในรัฐของตน 
 นอกจากนี้ องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO) อันเป็นองค์การ
อิสระร่วมของกลุ่มรัฐบาลระหว่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่เสริมสร้างและสนับสนุนการด าเนินงานและ   
การบริหารงานของศุลกากรประเทศสมาชิกต่างๆให้มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาและบริหาร
เครื่องมือเพ่ือปรับปรุงพิธีการศุลกากรและระบบงานของศุลกากรส าหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าให้มี
ความทันสมัยและสอดคล้องกัน องค์การศุลกากรโลกได้ตระหนักถึงบทบาทความส าคัญของกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากรในฐานะกฎหมายที่บังคับใช้ ณ พรมแดนของรัฐ ซึ่งอาจสร้างอุปสรรคท าให้การน าเข้า
ของบรรเทาทุกข์ล่าช้า ดังนั้นในปี ค.ศ. 1970 องค์การศุลกากรโลกโดยคณะมนตรีความร่วมมือ
ศุลกากร จึงได้มีมติออกข้อแนะน าว่าด้วยการส่งของบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติ9 
เพ่ือเน้นย้ าถึงความส าคัญของการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
โดยระบุแนวทางการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ 
ไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆแก่ของบรรเทาทุกข์ การยกเว้น
การควบคุมของบรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ  
และการอ านวยความสะดวกขั้นตอนพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ให้ง่ายขึ้น  
และต่อมาในปีค.ศ. 2011 องค์การศุลกากรโลกได้เน้นย้ าถึงความส าคัญของพิธีการศุลกากรที่จะช่วย
อ านวยความสะดวกการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ ด้วยการออกข้อมติว่าด้วยบทบาทของศุลกากรใน
สถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ10 โดยเชิญชวนให้รัฐสมาชิกน ามาตรการในอนุสัญญาระหว่างประเทศ   
ว่าด้วยพิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายและสอดคล้องกัน หรือ อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวก

                                                                                                                         
entry, transit, stay and exit of international urban search and rescue teams and their equipment and materials, 
taking into account the Guidelines of the International Search and Rescue Advisory Group, particularly concerning 
visas for the rescuers and the quarantining of their animals, the utilization of air space and the import of search 
and rescue and technical communications equipment, necessary drugs and other relevant materials;” 
 9 World Customs Organization, Recommendation of the Customs Co-operation Council to Expedite 
the Forwarding of Relief Consignments in the Event of Disasters [Online], 16 March 2014. Available from: 
http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/recommendations/pf_recommendations/pfrecomm28 
expeditedisasters.aspx 
 10 World Customs Organization, Resolution of the Customs Co-operation Council on the Role of 
Customs in Natural Disaster Relief [Online], 16 March 2014. Available from: http://www.wcoomd.org/en/about-
us/legal-instruments/~/media/A0C1DEE96F944E08BCD48FFDD1A7D4B7.ashx 
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เฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์11 ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่องค์การศุลกากรโลกเป็นผู้จัดท ามาใช้
เป็นแนวทางในการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์
เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ซึ่งเนื้อหาในอนุสัญญาดังกล่าวมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
ข้อแนะน าว่าด้วยการส่งของบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติในปีค.ศ. 1970 นอกจากนี้ 
องค์การศุลกากรโลกและส านักงานเพ่ือการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติได้ร่วมกัน
จัดท าความตกลงต้นแบบว่าด้วยเรื่องการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า 
ส่งออก และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์และสิ่ งของของผู้บรรเทาภัยพิบัติ  ระหว่างองค์การ
สหประชาชาติและประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ12 ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับอนุสัญญา   
เกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ และข้อแนะน าว่าด้วยการ 
ส่งของบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติ เพ่ือเป็นความตกลงต้นแบบระหว่างรัฐหรือ
รัฐบาลที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกับองค์การสหประชาชาติว่าด้วยข้อผูกพันที่รัฐหรือรัฐบาลที่
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั้นต้องอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า
ของบรรเทาทุกข์ตลอดจนสิ่งของของผู้บรรเทาภัยพิบัติที่น าเข้าโดยองค์การสหประชาชาติหรือ
หน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในรัฐนั้นอีกด้วย 
 นอกจากนี้ยังมีอนุสัญญาระหว่างประเทศอ่ืนๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวก 
การผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก  
ภัยพิบัติ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการน าเข้าชั่วคราว ค.ศ. 1990 หรือ อนุสัญญาอิสตันบูล13 ภาคผนวก 
บี 9 อนุสัญญาแทมเพเรว่าด้วยข้อบทของทรัพยากรอุปกรณ์โทรคมนาคมส าหรับการอพยพหนี 

                                           
 11 International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs procedures (as 
amended) or Revised Kyoto Convention [Online], 16 March 2014. Available from: http://www.wcoomd.org/ 
en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new.aspx 
 12 Model Agreement between the United Nations organization and a State/Government in relation 
to measures designed to expedite the import, export and transit of relief consignments and possessions of 
relief personnel in the event of disasters and emergencies (Model Customs Facilitation Agreement) 
[Online], 16 March 2014. Available from: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-program 
mes/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/Natural%20Disaster/U
nited%20Nation%20Model%20of%20Agreement.ashx 
 13 Convention on Temporary Admission 1990 (Istanbul Convention) [Online], 16 March 2014. 
Available from: http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/~/media/2D53E23AA1A64EF68B9AC708 
C6281DC8.ashx 
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ภัยพิบัติและปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ ค.ศ. 199814 ตลอดจนตราสารอ่ืนๆ เช่น กฎหมายต้นแบบ
ส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่ม
ช่วยเหลือฟ้ืนฟู15 และร่างกฎหมายการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ16 เป็นต้น  
 ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยศุลกากรยังไม่มีหลักเกณฑ์เพ่ือรองรับการปฏิบัติ
พิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยตรง 
หากแต่เป็นการน ากฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่มาปรับใช้ เช่น ภาค 4 ประเภท 11 แห่งพระราช
ก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ว่าด้วยการยกเว้นอากรของที่น าเข้ามาหรือส่งออกไปเพ่ือ
บริจาคเป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชนโดยผ่านส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลหรือเป็น 
ของที่น าเข้ามาเพ่ือให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล ซึ่งมีระเบียบพิธีการศุลกากรที่ซับซ้อน
และไม่เหมาะสมที่จะปรับใช้ในสถานการณ์ภัยพิบัติอันเป็นสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉิน รวมทั้ง 
การก าหนดหลักเกณฑ์ผ่อนผันชั่วคราวเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น เช่น การออกประกาศกรมศุลกากรที่ 
73/2554 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการยกเว้นอากรส าหรับของที่
น าเข้ามาเพ่ือบริจาคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งมีเนื้อหาผ่อนผันหลักเกณฑ์ของภาค 4 ประเภท 11 
แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 บางประการ โดยมิได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์อ่ืนให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉินในสภาวการณ์ภัยพิบัติ เป็นต้น 
 แม้ว่าข้อมติขององค์การสหประชาชาติและองค์การศุลกากรโลกที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็น
เพียงข้อมติแนะน าให้รัฐปรับปรุงกฎหมายภายในของตนให้มีความเหมาะสมเพ่ือรองรับการให้     
ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยไม่มีสภาพบังคับ แต่ด้วยสถิติ
การเกิดภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนท าให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล รวมถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไม่ว่ าจะเป็น
เหตุการณ์สึนามิเมื่อปีพ.ศ. 2547 หรือเหตุการณ์น้ าท่วมครั้งใหญ่เมื่อปีพ.ศ. 2554 ที่ ได้สร้าง      
ความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประเทศไทย ดังนั้นในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติและองค์การศุลกากรโลก อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมระหว่างประเทศ ประเทศไทย
จึงควรตระหนักถึงความส าคัญของการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า
ของบรรเทาทุกข์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ  โดยศึกษา

                                           
 14 Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and 
Relief Operations [Online], 16 March 2014. Available from: http://www.reliefweb.int/telecoms/tempere/icet98-e.htm 
 15 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance [Online], 16 March 2014. Available from: http://www.ifrc.org/docs/IDRL/MODEL%20ACT%20ENGLISH.pdf 
 16 International Law Commission, Draft Articles Protection of Persons in the Event of Disasters 
[Online], 17 March 2015. Available from: http://legal.un.org/ilc/guide/6_3.shtml 
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หลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการยกระดับมาตรฐาน
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ืออ านวยความสะดวกการให้ความ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ  ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ 
แนวทางการปฏิบัติของสังคมระหว่างประเทศ และเพ่ือลดอุปสรรคด้านพิธีการศุลกากรส าหรับ 
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์อันส่งผลให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 

1.2 สมมติฐานของการวิจัย 

 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยในปัจจุบันก่อให้เกิดอุปสรรคในการน าเข้า 
ของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ประเทศไทยควรปฏิบัติตามข้อมติของ
องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization) ในการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมทั้งใช้
มาตรการในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยพิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายและสอดคล้องกัน หรือ
อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) และตราสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.3.1 เพ่ือตระหนักถึงอุปสรรคด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

1.3.2 เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญของการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมโดยการ     
ส่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

1.3.3 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์หลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ภายในของประเทศต่างๆเรื่องการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของ
บรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

1.3.4 เพ่ือน ามาตรการที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์หลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่าง
ประเทศและกฎหมายภายในของประเทศต่างๆเรื่องการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมา ใช้เป็นแนวทาง    
ในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 ศึกษาหลักเกณฑ์ของการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า 
ของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศและ
ศึกษาการก าหนดพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติในประเทศเนปาล ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไนจีเรีย 

1.5 วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ศึกษาวิจัยทางเอกสาร โดยศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของประเทศต่างๆเรื่องการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่น 
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยพิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายและสอดคล้องกัน หรืออนุสัญญาเกียวโต 
(ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ อนุสัญญาระหว่างประเทศ ตลอดจน
ตราสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์และหาข้อสรุปของหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพ่ือน ามาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยต่อไป 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1.6.1 ท าให้ตระหนักถึงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ 
 1.6.2 ท าให้เห็นความส าคัญและข้อดีของการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากร
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
 1.6.3 ท าให้จัดระเบียบความคิดในเชิงวิเคราะห์ขององค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ
ในการท างาน 
 1.6.4 ท าให้ทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของ
ประเทศไทยเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ให้
สามารถเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที 
  1.6.5 น าเสนอผลการวิจัยเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในการก าหนดหลักเกณฑ์ที่
เหมาะสมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ของประเทศไทยต่อไป 



 

 

บทที่ 2 
หลักกฎหมายระหว่างประเทศในการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากร
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

 แนวโน้มของการเกิดภัยพิบัตินั้นทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและเกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงการขยายตัวของประชากรและการเติบโตของเมืองในช่วงที่
ผ่านมา17 สังคมระหว่างประเทศจึงได้วางแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งในรูปของอนุสัญญา การพัฒนาตราสารต่างๆ รวมถึง
การผลักดันขององค์การระหว่างประเทศในรูปของข้อมติที่ให้รัฐสมาชิกเตรียมพร้อมและการจัดการ
ตอบสนองต่อภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมด้วยการส่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ ย่อมเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ       
ในเบื้องต้น กฎหมายว่าด้วยศุลกากรอันเป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์พิธีการศุลกากรส าหรับ    
การน าเข้าของจากต่างประเทศของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จึงมีความส าคัญในฐานะที่เป็น
เครื่องมือสนับสนุนให้ของบรรเทาทุกข์สามารถเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็วและ   
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์การระหว่างประเทศต่างๆจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพ่ืออ านวย
ความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ ไว้ในอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศและตราสารต่างๆ รวมถึงการออกข้อมติเรียกร้องให้รัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต้อง
อ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ให้รวดเร็ว เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
 ดังนั้นการศึกษาหลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศในการอ านวยความสะดวกการผ่าน
พิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จาก
อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ ตลอดจนแนวทางจากข้อมติขององค์การระหว่าง
ประเทศ จึงมีความส าคัญเพ่ือให้รัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการ
น าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ 

                                           
 17 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, การจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 
กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ [ออนไลน์], 16 เมษายน 2558. 
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2.1 ความส าคัญของการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของ
บรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติตามข้อมติขององค์การศุลกากรโลก......... 

 การที่นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่    
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้วยการส่งของบรรเทาทุกข์เข้ามายังรัฐที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติเป็น
จ านวนมาก ท าให้กฎหมายว่าด้วยศุลกากรของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั้นมีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์พิธีการศุลกากรส าหรับ
การน าเข้าของต่างๆรวมถึงของบรรเทาทุกข์ ซึ่งหากกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของรัฐที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติไม่สามารถปรับใช้กับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนเมื่อเกิด   
ภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม กฎหมายว่าด้วยศุลกากรเหล่านั้นย่อมเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้         
ของบรรเทาทุกข์ไม่สามารถเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที จนอาจส่งผลให้  
เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในวงกว้าง 
 องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) มีส านักงานใหญ่อยู่ที่ 
กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2493 ในชื่อ “คณะมนตรีความร่วมมือทาง
ศุลกากร” (Customs Cooperation Council : CCC) มีจุดเริ่มต้นจากค าประกาศร่วมของรัฐบาล  
13 ประเทศในยุโรป คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส กรีซ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี 
ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส ตุรกี และสหราชอาณาจักร ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  
ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจยุโรป ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2490 เพ่ือร่วมมือ
กันวางมาตรฐานในการปฏิบัติด้านศุลกากรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยเริ่มจากระบบพิกัดอัตรา
ศุลกากร ตลอดจนศึกษาถึงระเบียบพิธีการและกฎหมายศุลกากรต่างๆ และต่อมาในปีพ.ศ. 2537 
คณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร ได้เปลี่ยนชื่อเป็นองค์การศุลกากรโลก เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
จัดตั้งองค์การการค้าโลก โดยปัจจุบันมีประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกรวม 180 ประเทศ18 โดยประเทศไทย
ได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การศุลกากรโลก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 251519 
 องค์การศุลกากรโลกมีหน้าที่ส าคัญในการเสริมสร้างและสนับสนุนการด าเนินงานและ        
การบริหารงานของศุลกากรรัฐสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือเพ่ือปรับปรุงพิธีการ
และระบบงานศุลกากรให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกัน20 ซึ่งที่ผ่านมาองค์การศุลกากรโลกได้ตระหนัก
ถึงบทบาทของศุลกากรและความส าคัญของกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของรัฐที่ได้รับผลกระทบจาก  

                                           
 18 World Customs Organization, Membership [Online], 17 May 2015. Available from: http://www.wcoo 
md.org/en/about-us/wco-members/membership.aspx 
 19 นิตยา เท่ียงตรงภิญโญ, ศุลกากรกับการต่างประเทศ (กรุงเทพฯ: 2551). หน้า 20-21. 
 20 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 20-22. 
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ภัยพิบัติท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
ดังนั้นในปี ค.ศ. 1970 องค์การศุลกากรโลกจึงได้มีมติออกข้อแนะน าว่าด้วยการส่งของบรรเทาทุกข์
อย่างเร่งด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติ21 เพ่ือเน้นย้ าถึงความส าคัญของการให้ความช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยระบุแนวทางการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆแก่ของบรรเทาทุกข์ การยกเว้นการควบคุมของบรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัดที่
บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ และการอ านวยความสะดวกขั้นตอนพิธีการศุลกากรส าหรับการ
น าเข้าของบรรเทาทุกข์ให้ง่ายขึ้น และต่อมาในปีค.ศ. 2011 องค์การศุลกากรโลกได้เน้นย้ าถึง
ความส าคัญของพิธีการศุลกากรที่จะช่วยอ านวยความสะดวกการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ ด้วยการออก
ข้อมติว่าด้วยบทบาทของศุลกากรในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ22 โดยเชิญชวนให้รัฐสมาชิกน า
มาตรการในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยพิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายและสอดคล้องกันหรื อ 
อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์23 ซึ่งเป็นอนุสัญญา
ที่องค์การศุลกากรโลกเป็นผู้จัดท า มาใช้เป็นแนวทางในการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ซึ่งเนื้อหาใน
อนุสัญญาดังกล่าวมีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อแนะน าว่าด้วยการส่งของบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วนใน
เหตุการณภ์ัยพิบัตใินปีค.ศ. 1970 
 ข้อมติขององค์การศุลกากรโลกว่าด้วยการเพ่ิมบทบาทของศุลกากรเพ่ือสนับสนุนการให้ 
ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยให้รัฐสมาชิกน ามาตรการที่
ก าหนดในอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ มาใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดพิธี การศุลกากรเฉพาะเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้า 
ของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้มีความรวดเร็วนั้น ไม่มีสภาพบังคับให้     
รัฐสมาชิกต้องปฏิบัติตาม แต่การที่รัฐสมาชิกต่างๆจ ากัดอ านาจอธิปไตยของตนตามตราสารก่อตั้ง   
ขององค์การศุลกากรโลก รัฐสมาชิกเหล่านั้นจึงต้องให้ความส าคัญและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่   
ของตนในการด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อมติดังกล่าวซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ขององค์การ
ศุลกากรโลกด้วยเช่นกัน 

                                           
 21 World Customs Organization, Recommendation of the Customs Co-operation Council to Expedite 
the Forwarding of Relief Consignments in the Event of Disasters [Online], 16 March 2014. 
 22 World Customs Organization, Resolution of the Customs Co-operation Council on the Role of 
Customs in Natural Disaster Relief [Online], 16 March 2014. 
 23 International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs procedures (as 
amended) or Revised Kyoto Convention [Online], 16 March 2014.  
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 อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข)  เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่จัดท าโดยองค์การ    
ศุลกากรโลก เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาพิธีการศุลกากรของประเทศต่างๆทั่วโลกให้มี
ความเรียบง่ายและมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน24 โดยโครงสร้างอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) 
ประกอบด้วย 3 ส่วน25 คือ 
 1) ตัวบทอนุสัญญา (Body of the Convention) เป็นบทบัญญัติพ้ืนฐานที่จะสะท้อนให้
เห็นวัตถุประสงค์และหลักการของอนุสัญญา 
 2) ภาคผนวกท่ัวไป (General Annexes) ภาคผนวกท่ัวไปเป็นบทบัญญัติที่สะท้อนให้เห็น
ถึงหน้าที่หลักของศุลกากร ประกอบไปด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น 10 ตอน (Chapters) 
 3) ภาคผนวกเฉพาะ (Specific Annexes) ภาคผนวกเฉพาะเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับ    
พิธีการศุลกากรเฉพาะด้าน ดังนั้นในแต่ละภาคผนวกเฉพาะและบทในภาคผนวกจะเกี่ยวข้องกับวิธี
ปฏิบัติและพิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่อง 
 ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
โดยยอมรับเฉพาะตัวบทอนุสัญญาและภาคผนวกทั่วไปเท่านั้น โดยไม่รวมถึงภาคผนวกเฉพาะเจ    
บทที่ 5 อันว่าด้วยเรื่องของบรรเทาทุกข์  
 ข้อมติขององค์การศุลกากรโลกที่ระบุให้น ามาตรการที่ก าหนดในอนุสัญญาเกียวโต       
(ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์  มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนด    
พิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์นั้น ย่อมเปิดโอกาสให้รัฐสมาชิกสามารถพิจารณา
ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรของตนได้อย่างยืดหยุ่นมากกว่าการที่รัฐจะยอมรับอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวก
เฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ ทั้งหมด เนื่องจากหากรัฐให้ความยินยอมเพ่ือผูกพันตาม
อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ทั้งหมด รัฐย่อมมี
พันธกรณีต้องแก้ไขกฎหมายภายในของตนให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาเกียวโต      
(ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ โดยไม่สามารถเลือกรับเฉพาะ
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมมาใช้ในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของตนได้ นอกจากนี้ การที่รัฐ  
จะยอมรับตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศใด กฎหมายภายในของรัฐนั้นอาจก าหนด
ขั้นตอนไว้หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการแสดงเจตนาการยอมรับตัวบทแห่งอนุสัญญาหรือ
ขั้นตอนการยอมรับตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้การปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องล่าช้า อาทิ กรณีประเทศไทยที่ก าหนดให้การท าหนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติ

                                           
 24 นิตยา เท่ียงตรงภิญโญ, ศุลกากรกับการต่างประเทศ, หน้า 81. 
 25 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 84-86. 
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เพ่ือให้การเป็นไปตามสัญญา หรือหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอย่างกว้างขวาง รวมถึงหนังสือสัญญามีผลผูกพันด้านการค้าการลงทุนหรืองบประมาณ
ของประเทศอย่างมีนัยส าคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อน26 เป็นต้น  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงข้อดีของการใช้ข้อมติขององค์การศุลกากรโลกเป็น  
ฐานในการยกระดับกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ให้สามารถอ านวย  
ความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติ         
ด้วยการน าหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 
เรื่องของบรรเทาทุกข์ มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของรัฐที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ เนื่องจากการที่ข้อมติขององค์การศุลกากรโลกนั้นไม่มีสภาพบังคับ จึงเป็น  
การเปิดโอกาสให้รัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสามารถใช้ดุลพินิจเลือกหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม    
ในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของตน ทั้งตามหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในอนุสัญญาเกียวโต   
(ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ปรากฏ         
ในอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการอ านวยความ
สะดวก การผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
 
 
 

                                           
 26 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557, มาตรา 23. 
  “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซ่ึงพระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น  
กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 
  หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซ่ึงประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือ
สัญญา หรือที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ในการนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
  หนังสือสัญญาที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง 
หมายถึง หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือท าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิ  
ในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไม่  คณะรัฐมนตรีจะขอให้  
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ” 
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2.2 พันธกรณีของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

 ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ภัยพิบัติขนาดใหญ่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก27 และภัยพิบัติ
ดังกล่าวไดส้่งผลกระทบอย่างร้ายแรงในทุกภูมิภาคของโลก ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิต ผู้คนบาดเจ็บ 
ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล28 
 สังคมระหว่างประเทศได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของผลกระทบที่ เกิดจากภัยพิบัติ          
จึงพยายามผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐและองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ในการพัฒนา
เครื่องมือเพ่ือการจัดการตอบสนองต่อภัยพิบัติ รวมไปจนถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ29 โดยปัจจุบันประเด็นเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติและการให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมได้รับการจัดให้เป็นประเด็นระดับโลกโดยองค์การสหประชาชาติ เพ่ือให้
เกิดความตระหนักและตื่นตัวในหมู่รัฐสมาชิกในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาข้ามเส้นพรมแดน30      
โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเป็นส าคัญ 
 การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมมีจุดเริ่มต้นมาจากการให้ความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ( International Humanitarian Law) ซึ่งเกิด
จากการปฏิบัติในเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางด้านการรักษาพยาบาลและผู้เจ็บป่วยในสมรภูมิ     
จนพัฒนาเป็นหลักการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ที่มีการขัดกันทางอาวุธ31  
 อนุสัญญาเจนีวาอันเป็นกฎหมายหลักของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน 
คือ อนุสัญญาเจนีวา ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 และพิธีสารเพ่ิมเติมอนุสัญญาเจนีวา ลงวันที่ 
12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 กฎหมายดังกล่าวได้ระบุไว้ว่า คู่สงครามจะต้องยินยอมให้การบรรเทาทุกข์

                                           
 27 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, การจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย
พิบัติ กรณีศึกษาไทยและต่างประเทศ [ออนไลน์], 16 เมษายน 2558. แหล่งที่มา: http://eaneo.nesdb.go.th/pdf/102002-001.pdf 
 28 International Law Commission, Protection of Persons in the Event of Disasters Memorandum by 
the Secretariat [Online], 17 March 2015. Available from: http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/590 
 29 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Principles and Rules for Red Cross and 
Red Crescent Humanitarian Assistance  [Online], 21 October 2014. Available from: https://www.ifrc.org/Global/ 
Documents/Secretariat/Accountability/Principles%20Rules%20for%20Red%20Cross%20Red%20Crescent%20Humanitaria
n%20Assistance.pdf, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Law and Legal Issues 
International Disaster Response: A Desk Study [Online], 21 October 2014. Available from: http://www.ifrc.org/ 
PageFiles/125639/113600-idrl-deskstudy-en.pdf 
 30 ภัทระ ลิมป์ศิระ, “ปัญหาและลู่ทางว่าด้วยพัฒนาการทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า 40. 
 31 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 44-45. 
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ทางด้านมนุษยธรรมจากรัฐอ่ืนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ  และประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับการให้     
ความช่วยเหลือเพ่ือให้สามารถอยู่รอด รวมถึงการแจ้งไปยังกาชาดสากล สภาชาดสากล หรือองค์การ
อ่ืนใดที่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ โดยประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับการบรรเทาทุกข์ทาง            
ด้านมนุษยธรรมตามที่พวกเขาต้องการ ซึ่งมีความพยายามในการสร้างหลักเกณฑ์ให้รวมถึงภัยพิบัติ
ธรรมชาติด้วย ดังนั้น เมื่อเทียบเคียงตามตรรกกะแล้ว ย่อมแสดงให้เห็นว่าในยามขัดกันทางอาวุธ     
กฎหมายระหว่างประเทศมีบทบังคับชัดเจนถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ดังนั้น          
ในสถานการณ์ภัยพิบัติ จึงควรที่จะยอมรับการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมให้เข้าถึง          
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ แม้ว่าพัฒนาการของกฎหมายในปัจจุบันยังไม่เกิดเป็นกฎหมายที่มี
สภาพบังคับในประเด็นนี้แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นให้รัฐด าเนินการเกินกว่าพันธกรณีที่มีอยู่ เ พ่ือสร้าง         
หลักกฎหมายจารีตประเพณีในเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่ได้32 อันเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ33 ซึ่งการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
นั้นต้องกระท าภายใต้หลักการของความเป็นมนุษย์ (Humanity) ความเป็นกลาง (Neutrality) การไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Impartiality) และการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination)34 

                                           
 32 ภัทระ ลิมป์ศิระ, “ปัญหาและลู่ทางว่าด้วยพัฒนาการทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า 46-47. 
 33 ภัทระ ลิมป์ศิระ, พัฒนาการของบ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ : การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์
ภัยพิบัติธรรมชาติ [ออนไลน์], 16 เมษายน 2557. แหล่งที่มา: http://elib.coj.go.th/Article/d58_3_2.pdf 
 34 United Nation Assembly, Resolution 46/182 Annex I. Guiding Principles, Paragraph 2.  
  “humanitarian assistance must be provided in accordance with the principles of humanity, 
neutrality and impartiality” 

  United Nation Assembly, Resolution 43/131 (8 December 1988) Humanitarian Assistance to Victims of 
Natural Disasters and Similar Emergency Situations [Online], 16 March 2014. Available from:  http://www.un. 
org/documents/ga/res/43/a43r131.htm  
  “in the event of natural disasters and similar emergency situations, the principles of humanity, 
neutrality and impartiality must be given utmost consideration by all those involved in providing humanitarian 
assistance” 
 International Law Commission, Protection of persons in the event of disasters Texts and Titles of Draft 
Articles 6, 7, 8 and 9 [Online], 17 March 2015. Available from:  http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r131.htm 
  “Response to disasters shall take place in accordance with the principles of humanity, neutrality 
and impartiality, and on the basis of non-discrimination, while taking into account the needs of the particularly 
vulnerable.” 
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 นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั้น        
มีความเชื่อมโยงกับเรื่องกฎหมายสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิของการมีชีวิตอยู่ (Right to life)35  
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติพึงต้องได้รับการเคารพในสิทธิมนุษยชน36 ดังนั้นสังคม
ระหว่างประเทศและรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจึงมีหน้าที่ ส าคัญในการให้ความช่วยเหลือ 
ทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เพ่ือเป็นการปกป้องและเติมเต็มสิทธิมนุษยชนของ 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ37 อีกท้ังเมื่อรัฐมีอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนของตน อันเป็นหลักการ
พ้ืนฐานและยังคงด ารงอยู่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ อ านาจอธิปไตย
ดังกล่าวย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบด้วยเช่นกัน38 ซึ่งถือได้ว่าเป็นพันธกรณีต่อประชาชนของตน 
และต่อสังคมระหว่างประเทศ รัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจึงมีหน้าที่เป็นล าดับแรก(Primary)  
ในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในรัฐของตน แต่พันธกรณี
นี้ย่อมไม่จ าเป็นต้องเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว หากรัฐนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์
จึงควรเปิดรับความช่วยเหลือจากภายนอกให้เข้าถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้39 
 ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น รัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจึงต้องเข้ามามีบทบาทล าดับ
แรกในการริเริ่ม จัดการ ประสานงาน และปฏิบัติงานของการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
ภายในดินแดนของรัฐดังกล่าว40 และมีหน้าที่อ านวยความสะดวกการให้ความช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรมขององค์การต่างๆให้สามารถล าเลียงของบรรเทาทุกข์เพ่ือเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบจาก    
ภัยพิบัติ41 และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงาน 42 รวมถึงต้องใช้
มาตรการเท่าที่จ าเป็นภายใต้กฎหมายของรัฐนั้นเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับความช่วยเหลือที่

                                           
 35 J. Benton Heath, Disasters, Relief, and Neglect: the Duty to Accept Humanitarian Assistance and 
the Work of the international Law Commission [Online], 18 July 2015. Available from:  http://nyujilp.org/wp-
content/uploads/2013/02/43.2-Heath.pdf 
 36 International Law Commission, Protection of Persons in the Event of Disasters Texts and Titles of Draft 
Articles 6, 7, 8 and 9 [Online] 17 March 2015, Article 8. 
  “Persons affected by disasters are entitled to respect for their human rights” 
 37 ภัทระ ลิมป์ศิระ, สิทธิพื้นฐานของผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ [ออนไลน์], 12 มิถุนายน 2557. แหล่งที่มา: 
http://www.stabundamrong.go.th/web/book/54/b13_54.pdf 
 38 ภัทระ ลิมป์ศิระ, “ปัญหาและลู่ทางว่าด้วยพัฒนาการทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า 309. 
 39 เร่ืองเดียวกัน. 
 40 United Nation Assembly Resolution 46/182, Paragraph 4. 
 41 Ibid, Paragraph 6. 
 42 United Nations General Assembly Resolution 57/150, Paragraph 3. 
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หลั่งไหลเข้ามาจากนานาประเทศ ด้วยการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า
ของหรืออุปกรณ์ต่างๆที่น าเข้ามาเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายในรัฐของตนด้วย43 
 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจึงย่อมมีความส าคัญในฐานะที่
เป็นกฎหมายที่ก ากับดูแลการน าเข้าของต่างๆ อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการน าเข้าของบรรเทาทุกข์
เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ องค์การศุลกากรโลกได้ตระหนักถึงบทบาทความส าคัญ
ของพิธีการศุลกากรในฐานะกฎหมายที่ใช้บังคับ ณ จุดพรมแดนของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
ที่อาจสร้างอุปสรรคท าให้การน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติล่าช้า 
ดังนั้น องค์การศุลกากรโลกจึงมีมติเรียกร้องให้รัฐสมาชิกเพ่ิมความรวดเร็วในการผ่านพิธีการศุลกากร
และการตรวจปล่อยของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติ เพ่ือผู้ได้รับผลกระทบภัยพิบัติได้รับการ
บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากของบรรเทาทุกข์โดยไม่ล่าช้า 
 นอกจากนี้ องค์การศุลกากรโลกได้จัดท าบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานเพ่ือการ
ประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ44 และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ45 ซึ่งทั้งสององค์กรมีบทบาทส าคัญในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม         
ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้ระบุถึงความร่วมมือขององค์กร
ในการพัฒนาตราสารต่างๆ และระบุมาตรการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ นอกจากนี้องค์การศุลกากรโลกและส านักงานเพ่ือ    
การประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติได้จัดท าความตกลงต้นแบบส าหรับการอ านวย
ความสะดวกการน าเข้า ส่งออก และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์และสิ่งของของผู้บรรเทาทุกข์         

                                           
 43 International Law Commission, Draft Articles Protection of Persons in the Event of Disasters, Article 14. 
  “1. The affected State shall take the necessary measures, within its national law, to facilitate 
the prompt and effective provision of external assistance regarding, in particular: 
  (a) civilian and military relief personnel, in fields such as privileges and immunities, visa and 
entry requirements, work permits, and freedom of movement; and 
  (b) goods and equipment, in fields such as customs requirements and tariffs, taxation, 
transport, and disposal thereof.” 
  2. The affected State shall ensure that its relevant legislation and regulations are readily 
accessible, to facilitate compliance with national law." 
 44 Memorandum of Understanding between the United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs and the World Customs Organization [Online], 14 September 2014. Available from: 
http://www.wcoomd.org/en/about-us/partners/~/media/CF185DC17BAC4B9F8072262B888A0FEE.ashx 
 45 Memorandum of Understanding between the International Federation of the Red Cross and. 
Red Crescent Societies and the World Customs Organization [Online], 14 September 2014. Available from: 
http://www.wcoomd.org/en/about-us/partners/~/media/4397A199C9194909BEB36D427B0BC5E0.ashx 
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ในสถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วนซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) 
ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ และข้อแนะน าว่าด้วยการส่งของบรรเทาทุกข์ 
อย่างเร่งด่วนในเหตุการณ์ภัยพิบัติค.ศ. 1970  
 จากการพยายามผลักดันการสร้างเครื่องมือทางกฎหมายเพ่ือแก้ไขอุปสรรคด้านพิธีการ
ศุลกากรที่ขัดขวางการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ขององค์การศุลกากรโลก ท าให้เห็นถึงความส าคัญของ
การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือ  
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในฐานะที่เป็นหลักเกณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรม และเติมเต็มพันธกรณีของรัฐและสังคมระหว่างประเทศในการเคารพและ
ปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ
องค์การศุลกากรโลก อีกทั้งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเช่นกัน 
ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีพันธกรณใีนการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า    
ของบรรเทาทุกข์ อันเป็นการเติมเต็มพันธกรณีในการปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติในประเทศไทยให้ได้รับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม  

2.3 หลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทา
ทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

 หลักเกณฑ์เรื่องการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า         
ของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติปรากฏในอนุสัญญาระหว่างประเทศและ
ตราสารต่างๆเป็นจ านวนมาก แต่อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารบางฉบับอาจมีบทบัญญัติ
เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ค่อนข้างน้อยเนื่องจากเน้นให้
ความส าคัญกับการจัดการภัยพิบัติในด้านอื่นๆ ดังนั้นเพ่ือให้สามารถสรุปประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์เรื่อง
การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือ     
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างชัดเจน ผู้เขียนจึงเลือกศึกษาเฉพาะอนุสัญญาระหว่างประเทศ
และตราสารต่างๆที่มีการบัญญัติถึงพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ ไว้อย่างชัดเจน
และครอบคลุม เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในการก าหนดหลักเกณฑ์
หรือปรับปรุงพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 เมื่อประเด็นส าคัญในการศึกษาครั้งนี้เป็นเรื่องการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จึงต้อง
พิจารณาตามข้อมติขององค์การศุลกากรโลก รวมถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศที่องค์การศุลกากรโลก
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ก าหนดพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ อันได้แก่ 
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อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยพิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายและสอดคล้องกันฉบับแก้ไข หรือ 
อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) โดยเฉพาะภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 อันว่าด้วยเรื่องของบรรเทาทุกข์ 
และอนุสัญญาว่าด้วยการน าเข้าชั่วคราว ค.ศ. 1990 หรือ อนุสัญญาอิสตันบูล และนอกจากอนุสัญญา
ระหว่างประเทศที่จัดท าขึ้นโดยองค์การศุลกากรโลกแล้ว ยังมีอนุสัญญาแทมเพเรว่าด้วยข้อบทของ
ทรัพยากรอุปกรณ์โทรคมนาคมส าหรับการอพยพหนีภัยพิบัติและปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ ค.ศ. 1998 
ตลอดจนตราสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและ
กฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริ เริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู ร่างกฎหมายการ
คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และความตกลงต้นแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้า ส่งออก และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วน
ระหว่างองค์การสหประชาชาติและประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัต ิ 
 อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆเหล่านี้ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องการอ านวย
ความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ สรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

 2.3.1 หลักเกณฑ์การก าหนดค านิยาม (Definitions) 

 เหตุการณ์ภัยพิบัติเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนที่ศุลกากรต้องอ านวยความสะดวกและ 
ผ่อนปรนพิธีการศุลกากรต่างๆ เพ่ือให้การล าเลียงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึง       
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์
เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินี้ เป็นข้อยกเว้นของพิธีการศุลกากรทั่วไปด้วยเหตุแห่ง
ความจ าเป็นเร่งด่วน ดังนั้นการก าหนดขอบเขตและค านิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ” (Disaster)    
“ของบรรเทาทุกข์” (Relief Consignments) รวมถึงค าว่า “ผู้ได้รับสิทธิ” จากการอ านวยความ
สะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรในสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน ย่อมเป็นสิ่งจ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรในการพิจารณาลักษณะของสถานการณ์เร่งด่วน ลักษณะของของที่น าเข้า รวมถึง
ระยะเวลาสิ้นสุดการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถ
บังคับใช้พิธีการศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการก าหนด
หลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ 
 ข้อมติขององค์การศุลกากรโลก อนุสัญญาระหว่างประเทศ และตราสารต่างๆได้ระบุขอบเขต
และนิยามของค าที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
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 2.3.1.1 ค าว่า “ภัยพิบัต”ิ 

 ข้อมติขององค์การศุลกากรโลกระบุให้ศุลกากรอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติและ
เหตุการณ์หายนะ (catastrophes) ที่คล้ายกันเท่านั้น46 เช่นเดียวกับในอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) 
ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์47 และอนุสัญญาอิสตันบูล48 โดยมิได้ระบุถึง
ลักษณะหรือค านิยามของค าว่า “ภัยพิบัต”ิ ไว้อย่างชัดเจน 
  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากอนุสัญญาแทมเพเรว่าด้วยข้อบทของทรัพยากร
อุปกรณ์โทรคมนาคมส าหรับการอพยพหนีภัยพิบัติและปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ ค.ศ. 1998 ซึ่งเป็น
ปฏิญญาที่ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประเทศที่เกิดภัยพิบัติได้ให้ค านิยามของ  
ค าว่า “ภัยพิบัต”ิ ไว้ดังนี้ 
  “ภัยพิบัติ” หมายถึง ภาวะที่หน้าที่ต่างๆของชุมชนหรือสังคมที่แตกแยกออกอย่าง
ร้ายแรง คุกคามชีวิตมนุษย์ สุขภาพ ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุ
จากอุบัติเหตุ ธรรมชาติ กิจกรรมของมนุษย์ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยทันทีทันใด หรือเป็นผลสั่งสมจาก
กระบวนการระยะยาว49 

                                           
 46 World Customs Organization, Recommendation of the Customs Co-operation Council to Expedite 
the Forwarding of Relief Consignments in the Event of Disasters, Paragraph 5. 
  “1. the term "disaster" shall be taken to cover both natural disasters and similar catastrophes” 
 World Customs Organization, Resolution of the Customs Co-operation Council on the Role of 
Customs in Natural Disaster Relief, Paragraph 1. 
  “Noting: (a) the increase in the number of natural disasters affecting populations and requiring 
urgent international humanitarian assistance” 
 47 World Customs Organization, Guidelines to Specific Annex J Chapter 5 Relief consignments 
[Online], [21 May 2014]. Available from : http://www3.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/ 
Procedures%20and%20Faci 
 48 Convention on Temporary Admission 1990 (Istanbul Convention), Annex Concerning Goods Imported 
for Humanitarian Purposes, Article 1. 
  “(b) the term "relief consignments" means : all goods, such as vehicles and other means of 
transport, blankets, tents, prefabricated houses or other goods of prime necessity, forwarded as aid to those 
affected by natural disaster and similar catastrophes.” 
 49 Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and 
Relief Operations, Article 1. 
  “Disaster means a serious disruption of the functioning of society, posing a significant, 
widespread threat to human life, health, property or  the environment, whether caused by accident, nature or 
human activity, and whether developing suddenly or as the result of complex, long-term processes.” 
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  นอกจากนี้กฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการ
บรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟูได้ให้ค านิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ” ไว้ว่า 
  “ภัยพิบัติ” หมายถึง ภาวะที่หน้าที่ต่างๆของชุมชนหรือสังคมที่แตกแยกออกอย่าง
ร้ายแรง คุกคามกว้างขวางถึงชีวิตมนุษย์ สุขภาพ ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุ      
มาจากอุบัติเหตุ ธรรมชาติ กิจกรรมของมนุษย์ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยทันทีทันใดหรือเป็นผลจาก
กระบวนการระยะยาว แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขัดกันทางอาวุธ50 
  ร่างกฎหมายการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้ก าหนดนิยามของค าว่า 
“ภัยพิบัต”ิ ไว้ดังนี้ 
  “ภัยพิบัติ” หมายความว่า เหตุการณ์หายนะหรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันอันส่ง   
ผลให้เกิดความสูญเสียชีวิต ความทุกข์และยากล าบากของมนุษย์อย่างแสนสาหัส หรือท าให้ทรัพย์สิน
และสิ่งแวดล้อมถูกท าลายในวงกว้าง จนท าให้สังคมแตกแยกอย่างร้ายแรง51 
  สุดท้ายความตกลงต้นแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการ
น าเข้า ส่งออก และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วนระหว่างองค์การ
สหประชาชาติและประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ได้ให้ค านิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ” ไว้ว่า 
  “ภัยพิบัติ” หมายถึง ภาวะที่หน้าที่ต่างๆของชุมชนหรือสังคมที่แตกแยกออกอย่าง
ร้ายแรง กว้างขวางถึงชีวิตมนุษย์ สุขภาพ ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งมากเกินกว่าความสามารถ
ของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบจะจัดการโดยใช้ทรัพยากรของตนเองได้ ซึ่งค านิยามภัยพิบัติ   
ในที่นี้ครอบคลุมทุกสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติ ทั้งภัยพิบัติจากน้ ามือมนุษย์และภัยพิบัติธรรมชาติ52 

                                           
 50 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 3. 
  “Disaster [is defined as set out in Article *** of the [national disaster management act] [or 
means a serious disruption of the functioning of society, which poses a significant, widespread threat to human 
life, health, property or the environment, whether arising from accident, nature, or human activity, whether 
developing suddenly or as the result of long-term processes, but excluding armed conflict.]” 
 51 International Law Commission, Protection of Persons in the Event of Disasters Texts of draft 
articles 1, 2, 3, 4 and 5 as provisionally adopted by the Drafting Committee [Online], 17 March 2015. 
Available from: http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/L.758 
  “Disaster means a calamitous event or series of events resulting in widespread loss of life, 
great human suffering and distress, or large-scale material or environmental damage, thereby seriously disrupting 
the functioning of society.” 
 52 Model Agreement between the United Nations organization and a State/Government in relation to 
measures designed to expedite the import, export and transit of relief consignments and possessions of relief 
personnel in the event of disasters and emergencies, Article 1. 
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  ปัจจุบันจึงมีค านิยามค าว่าภัยพิบัติจ านวนมากที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายระหว่าง
ประเทศ แต่ก็คงยังไม่ปรากฏนิยามใดที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป53 แต่อย่างไรก็ตาม จากที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้นแสดงให้เห็นถึงจุดร่วมของค านิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ” ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนและสังคม โดยสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อชีวิตมนุษย์ 
ทรัพย์สิน เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมากเกินกว่าความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบจะ
จัดการโดยใช้ทรัพยากรของตนเองได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์เป็นผู้กระท าให้เกิดขึ้น 
แต่ไม่รวมถึงสาเหตุของการขัดกันทางอาวุธ 
  ดังนั้นเมื่อได้ศึกษาค านิยามเพ่ือหาจุดร่วมของนิยามค าว่า “ภัยพิบัติ” ย่อมเกิด
ประโยชน์เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาว่าเหตุการณ์ในลักษณะจึงจะถือว่าเป็น “ภัยพิบัติ” 
ที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับ 
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ได้ 

 2.3.1.2 ค าว่า “ของบรรเทาทุกข์” 

  การศึกษาค านิยามของค าว่า “ของบรรเทาทุกข์”ที่ปรากฏในอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศและตราสารต่างๆนั้นเป็นประโยชน์ในการก าหนดขอบเขตพิจารณาว่าของประเภทใดที่เป็น
ของบรรเทาทุกข์อันจะได้รับประโยชน์จากการก าหนดหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกด้านพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ54 
  ข้อมติขององค์การศุลกากรโลกได้ระบุให้ค านิยามของค าว่า “ของบรรเทาทุกข์”     
สอดคล้องกับค านิยามที่ปรากฏในอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่อง  
ของบรรเทาทุกข ์โดยในอนุสัญญาดังกล่าวได้ก าหนดค านิยามของค าว่า “ของบรรเทาทุกข์” ไว้ดังนี้ 
  “ของบรรเทาทุกข์” หมายถึง ของต่างๆ รวมถึงยานพาหนะหรือสิ่งอ่ืนๆที่ใช้ใน   
การขนส่ง อาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้า ผ้าห่ม เต็นท์ บ้านส าเร็จรูป เครื่องท าให้น้ าบริสุทธิ์ ภาชนะ
บรรจุน้ า หรือของจ าเป็นเบื้องต้นอ่ืนๆที่น าเข้ามาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และรวมถึง
เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ หรือสิ่งอ่ืนๆที่ใช้ในการขนส่ง สัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนแล้ว เครื่องอุปโภค

                                                                                                                         
  “Disaster means: A serious disruption of the functioning of the society, causing widespread 
human, material, or environmental losses which exceed the ability of affected society to cope using only its own 
resources. The term covers all disasters irrespective of their cause (i.e both natural and manmade).” 
 53 ภัทระ ลิมป์ศิระ, “ปัญหาและลู่ทางว่าด้วยพัฒนาการทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า 18. 
 54 World Customs Organization, Guidelines to Specific Annex J Chapter 5 Relief consignments [Online] 
21 May 2014, p.5. 
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บริโภค เสบียง ของใช้ส่วนตัว และของอ่ืนๆ ที่ผู้บรรเทาภัยพิบัติใช้ในการด ารงชีพและปฏิบัติหน้าที่
ตลอดภารกิจในดินแดนที่เกิดภัยพิบัตินั้น55 โดยค านิยามนี้ยังได้ใช้ในความตกลงต้นแบบเพ่ืออ านวย
ความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า ส่งออก และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์ใน
สถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วนระหว่างองค์การสหประชาชาติและประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก   
ภัยพิบัตอีิกด้วย56 เพียงแต่ในความตกลงดังกล่าวได้แยกสิ่งของของผู้บรรเทาภัยพิบัติออกจากค านิยาม
ของค าว่าของบรรเทาทุกข์57 
  ส่วนอนุสัญญาอิสตันบูล  ได้ก าหนดค านิยามของค าว่า “ของบรรเทาทุกข์” ไว้ว่า 
หมายถึง ของต่างๆ เช่น ยานพาหนะหรือสิ่งอ่ืนๆที่ใช้ในการขนส่ง ผ้าห่ม เต็นท์ บ้านส าเร็จรู ป หรือ
ของจ าเป็นเบื้องต้นอ่ืนๆที่น าเข้ามาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติหรือเหตุการณ์
หายนะคล้ายๆกัน58 และจัดให้ของบรรเทาทุกข์ ยา อุปกรณ์ผ่าตัด และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็น 
“ของที่น าเข้าโดยมีวัตถุประสงค์ส าหรับมนุษยธรรม”59 ซึ่งแตกต่างจากอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) 

                                           
 55 Revised Kyoto Convention Specific Annex J Chapter 5. 
  “relief consignments means: 
  - goods, including vehicles and other means of transport, foodstuffs, medicaments, clothing, 
blankets, tents, prefabricated houses, water purifying and water storage items, or other goods of prime necessity, 
forwarded as aid to those affected by disaster; and 
   - all equipment, vehicles and other means of transport, specially trained animals, provisions, 
supplies, personal effects and other goods for disaster relief personnel in order to perform their duties and to 
support them in living and working in the territory of the disaster throughout the duration of their mission.” 
 56 Model Agreement between the United Nations organization and a State/Government in relation to 
measures designed to expedite the import, export and transit of relief consignments and possessions of relief 
personnel in the event of disasters and emergencies, Article 1. 
  "Relief consignment" means: Goods, such as vehicles and other means of transport, foodstuffs, 
medicaments, clothing, blankets, tents, prefabricated houses, water purifying and water storage items, or other 
goods of prime necessity, forwarded as aid to those affected by disaster.” 
 57 Ibid. 
  "Possessions of disaster relief personnel" means: All equipment, provisions, supplies, personal 
effects and other goods brought for and/or by disaster relief personnel in order to perform their duties and to 
otherwise support them in living and working in the country of the disaster throughout the duration of their mission.” 
 58  Convention on Temporary Admission 1990 (Istanbul Convention) Annex Concerning Goods Imported 
for Humanitarian Purposes, Article 1. 
  “(b) the term "relief consignments" means : all goods, such as vehicles and other means of 
transport, blankets, tents, prefabricated houses or other goods of prime necessity, forwarded as aid to those 
affected by natural disaster and similar catastrophes.” 
 59 Ibid. 
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ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข ์ที่ได้รวมของจ าพวกยา อุปกรณ์ผ่าตัด และอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์เป็นของบรรเทาทุกข์ด้วย ซึ่งการจ าแนกของดังกล่าวแยกออกจากของบรรเทาทุกข์
โดยทั่วไปนั้น เนื่องจากของเหล่านี้เป็นของที่มีผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ อนุสัญญาอิสตันบูลจึงได้
ระบุหลักเกณฑ์บางอย่างเพ่ือควบคุมของเหลานี้โดยเฉพาะเจาะจง เช่น ต้องชัดแจ้งว่าใช้ส าหรับ
โรงพยาบาลหรือสถาบันการแพทย์อ่ืนๆในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเท่านั้น60 เป็นต้น 
  ส่วนอนุสัญญาแทมเพเรว่าด้วยข้อบทของทรัพยากรอุปกรณ์โทรคมนาคมส าหรับการ
อพยพหนีภัยพิบัติและปฏิบัติการ ค.ศ. 1998 มิได้ใช้ค าว่า “ของบรรเทาทุกข์” แต่ได้ระบุให้การน าเข้า
ของประเภทอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ส าหรับปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติได้รับผ่อนผันด้านพิธีการ
ศุลกากร ซึ่งอุปกรณ์โทรคมนาคมเหล่านี้ได้จัดเป็นของบรรเทาทุกข์ตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) 
ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกขด์้วย 
  ส่วนกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการ
บรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟูมิได้ใช้ค าว่า “ของบรรเทาทุกข์” โดยตรง 
แต่ใช้ค าว่า “เครื่องมืออุปกรณ์” (Equipment) และ “ของ” (Goods) โดยก าหนดค านิยามของ     
ค าดังกล่าวไว้ว่า 
  “เครื่องมืออุปกรณ์” (Equipment) หมายถึง สิ่งต่างๆที่มีลักษณะทางกายภาพที่
นอกเหนือจาก“ของ” (Goods) ที่มีแหล่งที่มาจากต่างประเทศและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงส าหรับใช้
ในการบรรเทาภัยพิบัติและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู รวมถึงยานพาหนะ ยารักษาโรค และอุปกรณ์
โทรคมนาคม61 
  “ของ” (Goods) หมายถึง เสบียงต่างๆที่มีแหล่งที่มาจากต่างประเทศโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้บรรเทาทุกข์และริเริ่มการฟื้นฟูของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ62 

                                                                                                                         
  “(a) the term "goods imported for humanitarian purposes" means : medical, surgical and 
laboratory equipment and relief consignments;” 
 60 Ibid, Article 3. 
  “For the facilities granted by this Annex to apply : 
   (b) medical, surgical and laboratory equipment must be intended for use by hospitals and 
other medical institutions which, finding themselves in exceptional circumstances, have urgent need of it, 
provided this equipment is not available in sufficient quantity in the territory of temporary admission;” 
 61 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 3. 
  “Equipment means physical items, other than Goods, which come from international sources 
and are designated for use in Disaster Relief or Initial Recovery Assistance, including, but not limited to, vehicles, 
medical, and telecommunications Equipment.” 
 62 Ibid. 
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  ดังนั้นจุดร่วมของค าว่า “ของบรรเทาทุกข์” คือ ต้องเป็นของต่างๆที่น าเข้าโดยมี
วัตถุประสงค์บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของผู้บรรเทาภัยพิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

 2.3.1.3 ค าว่า “ผู้ได้รับสิทธิ” 

  ข้อมติขององค์การศุลกากรโลกระบุให้ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการอ านวยความ
สะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ คือ องค์กรที่ได้รับอนุมัติโดยหน่วยงาน
ที่มีอ านาจเท่านั้น63 ซึ่งสอดคล้องกับข้อปฏิบัติแนะน าข้อที่ 6 ตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข)
ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์64 
  นอกจากนี้ในมาตรา 3 ตามอนุสัญญาแทมเพเรว่าด้วยข้อบทของทรัพยากรอุปกรณ์
โทรคมนาคมส าหรับการอพยพหนีภัยพิบัติและปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ ค.ศ. 1998 ระบุให้ผู้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์อาจเป็นองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ (non-state entities) หรือองคการระหวางประเทศระดับรัฐบาล 
(intergovernmental organizations) ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการการอพยพหนีภัยพิบัติและปฏิบัติการ
บรรเทาทุกข์เท่านั้น 65 
  ทั้งนี้การก าหนดผู้ได้รับสิทธิดังกล่าวยังสอดคล้องกับมาตรา 32 ของกฎหมาย
ต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและ
การริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู ที่ระบุให้ของและอุปกรณ์ใดๆที่น าเข้าในนามของผู้มีสิทธิ (Eligible Actors) 
จะได้รับการยกเว้นค่าภาษีอากรต่างๆ โดยมาตรา 3 ของกฎหมายต้นแบบดังกล่าวได้ระบุค าจ ากัด
ความของ “ผู้มีสิทธิ” ไว้ว่า ผู้มีสิทธิ หมายถึง ผู้ช่วยเหลือที่มีสิทธิได้รับความอ านวยสะดวกตาม

                                                                                                                         
  “Goods means supplies from international sources intended to be provided to Disaster-
affected communities for their relief or initial recovery.” 
 63 World Customs Organization, Recommendation of the Customs Co-operation Council to Expedite 
the Forwarding of Relief Consignments in the Event of Disasters, Paragraph 4. 
 64 Revised Kyoto Convention Specific Annex J Chapter 5, Recommended Practice 6. 
  “Relief consignments received as gifts by approved organizations for use by or under the 
control of such organizations, or for distribution free of charge by them or under their control, should be 
admitted free of import duties and taxes and free of economic import prohibitions or restrictions.” 
 65 Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and 
Relief Operations, Article 3. 
  “1. The States Parties shall cooperate among themselves and with non-State entities and 
intergovernmental organizations, in accordance with the provisions of this Convention, to facilitate the use of 
telecommunication resources for disaster mitigation and relief.” 
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กฎหมาย ตามบทท่ี 5 และบทที่ 6 ของร่างกฎหมายฉบับนี้66 ซึ่งบทที่ 5 ของกฎหมายต้นแบบส าหรับ
การอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเ ริ่ม
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูจะก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิอ านวยความสะดวกตามกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งมี
ทั้งหมด 5 มาตรา 
  ส่วนความตกลงต้นแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการ
น าเข้า ส่งออก และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วน ระหว่างองค์ การ
สหประชาชาติและประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ  ได้จ ากัดผู้ ได้รับสิทธิเป็นองค์การ
สหประชาชาติและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์การสหประชาชาติเท่านั้น67 
  ทั้งนี้ตามอนุสัญญาอิสตันบูลมิได้ก าหนดผู้ได้รับสิทธิไว้โดยตรง เนื่องจากเป็น
อนุสัญญาที่ว่าด้วยการน าเข้าชั่วคราว ซึ่งผู้ได้รับสิทธิต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่อนุสัญญาได้ก าหนด
ไว้ จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาดังกล่าว 
  จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการอ านวยความสะดวกด้าน
พิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มี
อ านาจอนุมัติของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือมีคุณสมบัติใดๆอันสามารถพิสูจน์ได้ว่าของที่
น าเข้านั้นอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมทั้งข้อพิสูจน์ด้าน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธินั้นเองว่าเป็นผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างแท้จริง 

                                           
 66 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 3. 
 “Eligible Actor means any Assisting Actor that has been determined to be eligible to receive 
Legal Facilities, in accordance with Chapters V and VI of this Act.” 
 67 Model Agreement between the United Nations organization and a State/Government in relation to 
measures designed to expedite the import, export and transit of relief consignments and possessions of relief 
personnel in the event of disasters and emergencies, Article 2. 
  “Organizations involved in United Nations relief operations Included are :  
    - United Nations (UN)  
    - UN Agencies  
    - Governmental (GOV), intergovernmental (IGO) and non-governmental (NGO) organizations 
certified by the UN as bona fide participants within the framework of a United Nations relief operation  
    - Transport carriers contracted by the UN, a UN agency or a UN certified GOV/IGO/NGO for 
transportation of relief consignment(s) and/or possessions of disaster relief personnel” 
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 2.3.2 หลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากร
ส าหรับน าเข้าของบรรเทาทุกข์ (Period) 

 การผ่อนผันพิธีการศุลกากรเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัตินั้นเป็นพิธีการศุลกากรที่ก าหนดขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการ
น าเข้าของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะ ดังนั้นอนุสัญญาระหว่างประเทศและ 
ตราสารต่างๆจึงระบุให้รัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมีอ านาจพิจารณาว่าการอ านวยความสะดวก
การผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์นั้นควรสิ้นสุดลงเมื่อใด68 

                                           
 68 Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and Relief 
Operations, Article 6. 
  “Termination of Assistance  
    1. The requesting State Party or the assisting State Party may, at any time, terminate 
telecommunication assistance received or provided under Article 4 by providing notification in writing. Upon such 
notification, the States Parties involved shall consult with each other to provide for the proper and expeditious 
conclusion of the assistance, bearing in mind the impact of such  termination on the risk to human life and ongoing 
disaster relief operations.  
    2. States Parties engaged in providing or receiving telecommunication assistance pursuant to 
this Convention shall remain subject to the terms of this Convention following the termination of such assistance. 
    3. Any State Party requesting termination of telecommunication assistance shall notify the 
operational coordinator of such request. The operational coordinator shall provide such assistance as is requested 
and necessary to facilitate the conclusion of the telecommunication assistance.” 
 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 9. 
 “Termination of the International Disaster Relief Period  
   a. When, on the basis of updated needs assessments and other information, and in consultation with 
Assisting Actors, the [relevant disaster management authority] is satisfied that the need for Disaster Relief is 
coming to an end, it shall advise the [President/Prime Minister/ high level committee or council on national 
disaster management] to approve a termination date for the International Disaster Relief Period, with due 
consideration for the impact on on-going relief activities. This termination shall not affect the on-going validity of 
the International Initial Recovery Period. 
   b. The termination date shall be announced to Assisting Actors no later than [**] days prior to the 
proposed date. The announcement shall also include information about the anticipated on-going needs for 
Goods and Services related to Initial Recovery Assistance, if any.  
   c. Upon the issuance of an announcement pursuant to this Article, the [relevant disaster management 
authority] shall consult with Assisting Actors actively involved in Disaster Relief work in order to reduce any 
negative impact from the termination and, where necessary, to ensure an adequate handover of responsibilities.” 
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 2.3.3 หลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกด้านขั้นตอนพิธีการศุลกากรให้รวดเร็ว 
(Simplified Customs Procedures and Facilitation) 

 หลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกด้านขั้นตอนพิธีการศุลกากรให้รวดเร็ว เป็นการอ านวย
ความสะดวกด้านขั้นตอนพิธีการศุลกากรให้แก่ผู้น าเข้าของบรรเทาทุกข์ เพ่ือให้ของบรรเทาทุกข์ถึงมือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจากอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ 
สามารถสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังต่อไปนี้ 

 2.3.3.1 การให้ความส าคัญต่อการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของ
บรรเทาทุกข์เป็นล าดับแรก 

  เมื่อเกิดภัยพิบัติและนานาประเทศต่างให้ความช่วยเหลือด้วยการส่งของบรรเทาทุกข์
ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งของบรรเทาทุกข์
เหล่านั้นต้องผ่านพิธีการศุลกากรตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของรัฐที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติเช่นเดียวกับของน าเข้าอ่ืนๆ ซึ่งหากเมื่อของทีน่ าเข้าอ่ืนๆนั้นมีจ านวนมาก การผ่านพิธีการ
ศุลกากรส าหรับของบรรเทาทุกข์โดยมิได้ให้ความส าคัญล าดับแรก (Priority Treatment) อาจท าให้
เกดิความล่าช้าและไม่อาจให้ ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที 
  ดังนั้นในมาตรฐานข้อ 2 ตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ  
บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์69 มาตรา 29 ตามกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและ
กฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู 70 จึงได้วาง
หลักเกณฑ์การผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ไว้ โดยระบุให้ศุลกากรต้องให้
ความส าคัญการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เป็นล าดับแรก โดยอาจจัด
ช่องทางพิเศษ(Fast Lane) ส าหรับอ านวยความสะดวกการน าเข้าของบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะ71 

                                           
 69 Revised Kyoto Convention Specific Annex J Chapter 5, Standard 2. 
  “2. Standard: Clearance of relief consignments for export, transit, temporary admission and 
import shall be carried out as a matter of priority.” 
 70 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 29. 
  “Customs Facilitation and Priority Treatment: As further described in this Part, the [customs 
authority] shall facilitate the rapid importation of consignments of Goods and Equipment by Eligible Actors and 
shall accord them priority treatment in handling” 
 71 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs and the Inter-Parliamentary Union, Commentary to the Model Act for the 
Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance [Online], 16 March 
2014. Available from: http://www.ifrc.org/docs/IDRL/MODEL%20ACT%20ENGLISH.pdf 
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เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและภารกิจการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สามารถเข้าถึงผู้ได้ รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว72  

 2.3.3.2 การอ านวยความสะดวกด้านเอกสารที่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากร
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ 

 เนื่องด้วยความจ าเป็นเร่งด่วนของการบรรเทาทุกข์ มาตรฐานข้อ 3 ตามอนุสัญญา
เกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์73 จึงได้ก าหนดให้ในกรณี 
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ ศุลกากรต้องจัดเตรียมให้มีการยื่นใบขนสินค้าแบบง่ายหรือใบขนสินค้า
ชั่วคราวหรือใบขนสินค้าท่ีไม่สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งรายละเอียดตามมาตรฐานเรื่องนี้ได้ระบุ
ไว้ในภาคผนวกท่ัวไป ในมาตรฐานข้อ 3.13 ตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข)74 ที่ให้ผู้น าเข้าสามารถ
เลือกกรอกเฉพาะข้อมูลที่ส าคัญของสินค้าที่น าเข้าในใบขนสินค้าขาเข้าตามที่ศุลกากรก าหนด โดยมี
เงื่อนไขว่าต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนภายหลังภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 นอกจากนี้ในมาตรา 33 ตามกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและ
กฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู75 ได้ก าหนด
                                           
 72 World Customs Organization, Guidelines to Specific Annex J Chapter 5 Relief consignments 
[Online] 21 May 2014, p.6-7. 
 73 Revised Kyoto Convention Specific annex J chapter 5, Standard 3. 
  “3. Standard: In the case of relief consignments the Customs shall provide for : 
     • lodging of a simplified Goods declaration or of a provisional or incomplete Goods 
declaration subject to completion of the declaration within a specified period;” 
 74 Revised Kyoto Convention, Clearance and other customs formalities (Chapter 3), Standard 3.13. 
  “3.13. Standard: Where, for reasons deemed valid by the Customs, the declarant does not 
have all the information required to make the Goods declaration, a provisional or incomplete Goods declaration 
shall be allowed to be lodged, provided that it contains the particulars deemed necessary by the Customs and 
that the declarant undertakes to complete it within a specified period.” 
 75 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 33. 
  “The [customs authority] shall:  
    a. clear or release consignments of Goods and Equipment sent by or on behalf of Eligible 
Actors on the basis of a [simplified / provisional goods declaration] providing the minimum information necessary 
for the [customs authority] to identify the Goods and Equipment and subject, when deemed necessary, to 
completion of a more complete declaration within a specified period;  
    b. allow a single goods declaration for all imports of Goods or Equipment by or on behalf of 
Eligible Actors;  
    c. allow the goods declaration and any supporting documents relating to consignments of 
Goods or Equipment sent by or on behalf of Eligible Actors to be lodged [electronically and] without any fee;  
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หลักเกณฑ์ผ่อนผันด้านเอกสารที่ต้องใช้ผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ เช่น 
การกรอกข้อมูลรายละเอียดของของบรรเทาทุกข์เท่าที่จ าเป็น การใช้ใบขนสินค้าฉบับเดียวเพ่ือส าแดง
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ และการผ่อนผันการแปลรายละเอียดของเอกสาร เป็นต้น 

 2.3.3.3 การยื่นและลงทะเบียนหรือตรวจใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ
ล่วงหน้าก่อนของบรรเทาทุกข์มาถึงและตรวจปล่อยเม่ือของบรรเทาทุกข์มาถึง 

 มาตรฐานข้อ 3 ของอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5  
เรื่องของบรรเทาทุกข์ ได้ระบุพิธีการส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ โดยศุลกากรอาจให้มีการยื่น
และลงทะเบียนหรือตรวจใบขนสินค้าและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนของบรรเทาทุกข์มาถึงและ
ตรวจปล่อยเมื่อของบรรเทาทุกข์มาถึง76 เพ่ืออ านวยความสะดวกการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เท่าที
เป็นไปได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าศุลกากรต้องเป็นที่พอใจว่าผู้น าเข้าได้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรในส่วนของ
การน าของออกจากอารักขาศุลกากรเพียงพอแล้ว77 สอดคล้องกับมาตรา 3 ของความตกลงต้นแบบ
เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า ส่งออก และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์
ในสถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วนระหว่างองค์การสหประชาชาติและประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ78 

                                                                                                                         
    d. allow the lodging and registering or checking of the goods declaration and supporting 
documents prior to the arrival of consignments of Goods or Equipment sent by or on behalf of Eligible Actors, to 
facilitate their release upon arrival; and  
    e. waive any requirement of translation of details in documents relating to consignments of 
Goods or Equipment sent by or on behalf of Eligible Actors unless it is absolutely necessary for the purposes of 
release or clearance.” 
 76 Revised Kyoto Convention Specific Annex J Chapter 5, Standard 3. 
   “lodging and registering or checking of the Goods declaration and supporting documents prior 
to the arrival of the goods, and their release upon arrival;” 
 77 World Customs Organization, Guidelines to Specific Annex J Chapter 5 Relief consignments [Online]   
21 May 2014, p.7. 
 78 Model Agreement between the United Nations organization and a State/Government in relation to 
measures designed to expedite the import, export and transit of relief consignments and possessions of relief 
personnel in the event of disasters and emergencies, Article 3. 
  “3.3.4. Allow operators and importers to submit manifest and entry details to Customs prior 
to arrival of the relief consignments in order to facilitate immediate release;” 
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 2.3.3.4 การผ่านพิธีการใบขนสินค้าส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ 
นอกเวลาที่ก าหนดหรือนอกที่ท าการศุลกากร 

 เนื่องจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสภาวการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้79 ซึ่งของบรรเทา
ทุกข์ที่ส่งมาจากต่างประเทศนั้นอาจส่งมานอกเวลาท าการของศุลกากรหรือส่งมายังท่าหรือสนามบิน
นอกเขตท าการศุลกากร80 ดังนั้นการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับของบรรเทาทุกข์ภายใต้สภาวการณ์
เช่นนั้น จึงอาจต้องกระท านอกเวลาท าการที่ก าหนดหรือนอกที่ท าการศุลกากร ซึ่งมาตรฐานข้อ 3 
ของอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์81 รวมถึงมาตรา 
34 ของกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติ
ระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู82 จึงก าหนดให้ของบรรเทาทุกข์สามารถผ่านพิธีการ
ศุลกากรนอกเวลาท าการที่ก าหนดหรือนอกที่ท าการศุลกากรในช่วงระยะเวลาที่เกิดภัยพิบัติโดย
ยกเว้นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง83 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับข้อมติขององค์การศุลกากรโลก84 

                                           
 79 World Customs Organization, Guidelines to Specific Annex J Chapter 5 Relief consignments [Online] 21 
May 2014, p.7. 
 80 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs and the Inter-Parliamentary Union, Commentary to the Model Act for the 
Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance [Online] 16 March 
2014, p.97. 
 81 Revised Kyoto Convention Specific Annex J Chapter 5, Standard 3. 
   “clearance outside the designated hours of business or away from Customs offices and the 
waiver of any charges in this respect;” 
 82 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 34. 
  “During the International Disaster Relief Period only, the [customs authority] shall:  
    a. upon request, and without additional charges, carry out the functions necessary for the 
release or clearance of consignments of Goods or Equipment imported by or on behalf of Eligible Actors outside 
their designated hours of business and/or away from customs offices when necessary; and  
      b. coordinate with the business hours and competencies of any other relevant 
[departments/ ministries] involved in the approval of incoming consignments and, whenever possible, carry out 
joint operations, such as joint customs controls, including participation in SWIFTs, if established under Article 14.” 
 83 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs and the Inter-Parliamentary Union, Commentary to the Model Act for the 
Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance [Online] 16 March 
2014, p.98. 
 84 World Customs Organization, Recommendation of the Customs Co-operation Council to Expedite 
the Forwarding of Relief Consignments in the Event of Disasters, Paragraph 4. 
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 2.3.3.5 การตรวจและชักตัวอย่างของบรรเทาทุกข์เท่าที่จ าเป็น 

  นอกจากศุลกากรจะมีหน้าที่ส าคัญในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ตามกฎหมายภายในของประเทศผู้น าเข้าแล้ว ยังมีหน้าที่ส าคัญอีกประการคือ การตรวจสอบของที่
น าเข้าให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อเกิดภัยพิบัติอันเป็น
สถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
อย่างรวดเร็ว85 ดังนั้นมาตรฐานข้อ 3 ของอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 
เรื่องของบรรเทาทุกข์86 และมาตรา 35 ของกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและ
กฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู87 จึงได้ก าหนดให้
เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ศุลกากรอาจตรวจและชักตัวอย่างของบรรเทาทุกข์เฉพาะเท่าที่จ าเป็นว่า       
ของบรรเทาทุกข์เหล่านั้นไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้หลัก
วิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis) ซึ่งหลักเกณฑ์ในข้อนี้สอดคล้องกับข้อมติองค์การศุลกากรโลก88 
ตลอดจนมาตรา 4 แห่งอนุสัญญาอิสตันบูล89 และมาตรา 3 ของความตกลงต้นแบบเพ่ืออ านวยความ

                                           
 85 World Customs Organization, Guidelines to Specific Annex J Chapter 5 Relief consignments 
[Online] 21 May 2014 p.7. 
 86 Revised Kyoto Convention Specific Annex J Chapter 5, Standard 3  
  “examination and/or sampling of goods only in exceptional circumstances.” 
 87 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 35. 
  “During the International Disaster Relief Period only, the [customs authority] shall:  
    a. on the basis of risk analysis, take only such action as it deems essential to ensure 
compliance with customs and related laws for the purpose of checking the goods declaration of a consignment 
sent by or on behalf of Eligible Actors;  
    b. use risk analysis, preferably on the basis of advance information, to determine which 
consignments of Goods and Equipment imported by or on behalf of Eligible Actors shall be inspected and the 
extent of that inspection; and  
    c. waive, as feasible, any customs security that would normally be required in respect of 
consignments of Goods and Equipment imported by or on behalf of Eligible Actors. However, if, in an exceptional 
case, customs security is deemed necessary, it shall accept as security an undertaking from the relevant Eligible 
Actor or, where appropriate, a general customs security.” 
 88 World Customs Organization, Recommendation of the Customs Co-operation Council to Expedite 
the Forwarding of Relief Consignments in the Event of Disasters, Paragraph 4.  
 89 Convention on Temporary Admission 1990 (Istanbul Convention), Annex Concerning Goods Imported 
for Humanitarian Purposes, Article 4. 
  “Temporary admission of relief consignments shall be granted without a Customs document 
or security being required.” 
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สะดวกด้านพิธีการศุลกากร ส าหรับการน าเข้า ส่งออก และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์
ภัยพิบัติและเร่งด่วนระหว่างองค์การสหประชาชาติและประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ90 
 การบริหารความเสี่ยง (risk management) เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้แนวคิดเรื่อง
การอ านวยความสะดวกทางการค้า (trade facilitation) กับการควบคุมทางศุลกากร (customs 
control) ที่อาจดูมีแนวคิดที่ขัดแย้งกัน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ไปพร้อมกันได้ ซึ่งประโยชน์ของ
หลักการบริหารความเสี่ยงนี้ เป็นที่ยอมรับในวงกว้างขององค์การระหว่างประเทศต่างๆที่เก่ียวข้อง91 
  แนวคิดของหลักการบริหารความเสี่ยงคือ เมื่อศุลกากรต้องประสบกับความเสี่ยง 
ของการอ านวยความสะดวกของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบุคคล ขอบเขตของการควบคุมให้เป็นไป
ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอ่ืนใดที่ศุลกากรมีหน้าที่รับผิดชอบบังคับใช้นั้นต้องได้สัดส่วนกับระดับ
ของการประเมินความเสี่ยง92 ซึ่งศุลกากรอาจก าหนดระดับความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ส าคัญขององค์กร เช่น ภาระค่าภาษีอากรต่างๆ การตรวจสอบสินค้าที่ ไม่ต้องห้ามตามข้อห้ามหรือ
ข้อจ ากัดใดๆ และพ้ืนที่เฉพาะที่ได้ระบุไว้93  
  หลักการบริหารความเสี่ยง ได้รับการระบุไว้ชัดเจนในบทที่ 6 เรื่องการควบคุมทาง
ศุลกากรของอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกทั่วไป ซึ่งมีเนื้อหาส าคัญคือ การควบคุมทาง
ศุลกากรต้องน าหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้94 โดยใช้หลักวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis) 

                                           
 90 Model Agreement between the United Nations organization and a State/Government in relation to 
measures designed to expedite the import, export and transit of relief consignments and possessions of relief 
personnel in the event of disasters and emergencies, Article 3. 
  “3.3.5. Accomplish physical examination of cargo, when required, on a sampling or selective 
basis, and carry out such examination as rapidly as possible;” 
 91 World Trade Organization, Explanatory Note on Risk Management – Japan’s Experience [Online], 
13 May 2015. Available from: https://www.mof.go.jp/english/customs_tariff/wto/m33.pdf 
 92 Ibid. 
 93 World Customs Organization, Guidelines General Annex Chapter 6 on Customs Control Kyoto 
Convention [Online], 16 June 2015. Available from: http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-
atf/atf/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/WTO%20ATF/dev/RKC%20Guidelines%20Ch%206%20Annex%20%20
US.ashx 
 94 Revised Kyoto Convention, General Annex Chapter 6: Customs Control, Standard 6.3. 
  “In the application of Customs control, the Customs shall use risk management.” 
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ก าหนดว่าสินค้าใดหรือบุคคลใดควรต้องถูกตรวจสอบ95 และศุลกากรต้องยอมรับมาตรการใดๆ       
ที่สนับสนุนหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ด้วยเช่นกัน96 
  ดังนั้นการตรวจสอบของบรรเทาทุกข์นั้นต้องกระท าเท่าที่จ าเป็น โดยอยู่ภายใต้หลัก
วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยพิจารณาตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่องค์การศุลกากรโลกได้ก าหนดไว้ใน
อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกท่ัวไป บทที่ 6 เรื่องการควบคุมทางศุลกากร 
  นอกจากนี้จากหลักเกณฑ์ข้างต้นที่ก าหนดให้ศุลกากรอาจให้มีการยื่นและ
ลงทะเบียนหรือตรวจใบขนสินค้าและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนของบรรเทาทุกข์มาถึงได้นั้น   
ตามกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่าง
ประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู ข้อ 35(b) ระบุให้ ในสภาวการณ์ภัยพิบัติ ศุลกากรอาจใช้ข้อมูล
ล่วงหน้าเหล่านี้ภายใต้หลักวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ด้วยเช่นกัน เพ่ือตรวจสอบจากข้อมูลที่ส าแดง
ล่วงหน้านั้นว่าของบรรเทาทุกข์ลักษณะใดที่มีความจ าเป็นต้องตรวจสอบ97 ซึ่งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับของ
บรรเทาทุกข์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
  นอกจากนี้ เพ่ือให้ของบรรเทาทุกข์นั้นเข้าถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่าง
รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรของประเทศผู้ส่งของบรรเทาทุกข์ก็อาจท าการตรวจสอบของบรรเทาทุกข์
นั้นอย่างเหมาะสมด้วยการสุ่มตรวจและรับรองการตรวจสอบนั้นด้วย98 

 2.3.3.6 การผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับของบรรเทาทุกข์โดยไม่ต้องค านึงถึง
ประเทศก าเนิด 

  ข้อปฏิบัติแนะน าข้อที่ 4 ตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ  
บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ ได้ก าหนดให้ศุลกากรอ านวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากร

                                           
 95 Revised Kyoto Convention, General Annex Chapter 6: Customs Control, Standard 6.4. 
  “The Customs shall use risk analysis to determine which persons and which goods, including 
means of transport, should be examined and the extent of the examination.” 
 96 Revised Kyoto Convention, General Annex Chapter 6: Customs Control, Standard 6.5. 
  “The Customs shall adopt a compliance measurement strategy to support risk management.” 
 97 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 35. 
  “b. use risk analysis, preferably on the basis of advance information, to determine which 
consignments of Goods and Equipment imported by or on behalf of Eligible Actors shall be inspected and the 
extent of that inspection; and “ 
 98 World Customs Organization, Guidelines to Specific Annex J Chapter 5 Relief consignments 
[Online] 21 May 2014, p.7. 
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ส าหรับของบรรเทาทุกข์ โดยไม่ต้องค านึงถึงประเทศก าเนิดของของบรรเทาทุกข์ที่น าเข้ามาเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ99 ซ่ึงหลักการนี้เป็นหลักการส าคัญที่ใช้อยู่ในภาคผนวกเฉพาะ
อ่ืนๆของอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทในเรื่องของบรรเทาทุกข์100 
ซึ่งข้อปฏิบัติแนะน าข้อนี้สอดคล้องกันกับมาตรา 32(C) ของกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความ
สะดวกและกฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู101 
อย่างไรก็ตาม การผ่อนผันการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับของบรรเทาทุกข์โดยไม่ต้องค านึงถึงประเทศ
ก าเนิดนั้นยังต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบด้านสาธารณสุขและความม่ันคง 
  ประเด็นเรื่องแหล่งก าเนิดของสินค้านั้น มีความส าคัญในฐานะที่เป็นหลักเกณฑ์
เพ่ือให้ศุลกากรน ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงในการตรวจสอบสินค้าที่น าเข้า102 โดยแหล่งก าเนิดของสินค้า
จากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ศุลกากรต้องตรวจสอบเข้มงวดเพ่ือลดความเสี่ยงในการลักลอบ  
การน าเข้า หรือเป็นของต้องห้ามหรือของที่ต้องได้รับอนุญาตการน าเข้า แต่ด้วยสถานการณ์ฉุกเฉิน
อันมีความจ าเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์ภัยพิบัติ จึงได้มีการอนุโลมให้ศุลกากรผ่อนผันพิธีการศุลกากร
โดยไม่ต้องน าแหล่งก าเนิดของสินค้ามาใช้ในการตรวจสอบของบรรเทาทุกข์ เพ่ือให้การล า เลียงความ
ช่วยเหลือสามารถเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว 

 2.3.4 หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆแก่ของ
บรรเทาทุกข์ (Exemption from Import Duties, Taxes and Other Charges) 

 จากการส ารวจของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ พบว่า  
การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต้องพบอุปสรรคจากการเก็บค่าภาษีของบรรเทาทุกข์สูงถึง 80 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปัญหาการเก็บค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายต่างๆกับของบรรเทาทุกข์นับเป็นอุปสรรค
                                           
 99 Revised Kyoto Convention Specific Annex J Chapter 5, Recommended Practice 4. 
  “Clearance of relief consignments should be granted without regard to the country of origin, 
the country from which arrived or country of destination.” 

 100 World Customs Organization, Guidelines to Specific Annex J Chapter 5 Relief consignments 
[Online] 21 May 2014, p.8. 
 101 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 32. 
  “Consignments of Goods and Equipment by or on behalf of Eligible Actors shall benefit from: 
    c. clearance without regard to the country of origin or the country from which the Goods 
have arrived, subject to monitoring for reasons of public health and security.” 
 102 World Customs Organization, Guidelines General Annex Chapter 6 on Customs Control Kyoto 
Convention [Online], 17 June 2015 Available from : http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-
tf/atf/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/WTO%20ATF/dev/RKC%20Guidelines%20Ch%206%20Annex%20%20
US.ashx 
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ส าคัญที่ท าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลือล่าช้า103 ดังนั้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว         
การอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรในการล าเลียงของบรรเทาทุกข์ ณ บริเวณพรมแดนของ
รัฐให้มีความเรียบง่ายและสอดคล้องกันจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยมาตรการหนึ่งที่ส าคัญคือการยกเว้น    
ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆแก่ของบรรเทาทุกข์ 
 ตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์      
ข้อปฏิบัติแนะน าข้อ 6 ได้ระบุหลักเกณฑ์ให้ศุลกากรยกเว้นค่าภาษี อากร และค่าธรรมเนียมต่างๆแก่
ของบรรเทาทุกข์ที่ได้รับเป็นของขวัญจากองค์การที่ได้รับเห็นชอบเพ่ือน าไปใช้โดยหรือภายใต้การ
ควบคุมขององค์กรดังกล่าว หรือเพ่ือแจกจ่ายโดยไม่คิดมูลค่าโดยหรือภายใต้การควบคุมขององค์การ
ต่างๆ ซึ่งโดยปกติหน่วยงานที่มีอ านาจจะเป็นผู้อนุมัติว่าหน่วยงานในประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก 
ภัยพิบัติหน่วยงานใดที่เป็นผู้รับผิดชอบในการรับและบริจาคของบรรเทาทุกข์ ซึ่งศุลกากรต้องให้
ความส าคัญกับข้อมูลเหล่านี้ เพ่ือให้ของบรรเทาทุกข์สามารถเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้
โดยไม่ชักช้า แต่อย่างไรก็ตาม ข้อปฏิบัติแนะน าในการยกเว้นค่าภาษีอากรข้อนี้มิได้รวมถึงกรณีของ
บรรเทาทุกข์ทีจ่ าหน่ายหลังจากท่ีองค์การเหล่านี้ได้ใช้ประโยชน์104 
 ส าหรับของบรรเทาทุกข์บางชนิดที่เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก หลังจากที่ได้
น าเข้าโดยได้รับการอ านวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรและได้รับยกเว้นค่าภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆในฐานะที่เป็นของบรรเทาทุกข์ที่น าเข้ามาเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก   
ภัยพิบัติแล้ว อาจมีกรณีที่องค์การที่ได้รับความเห็นชอบต้องการซื้อของบรรเทาทุกข์เหล่านี้เพ่ือ
น าไปใช้ในภารกิจบรรเทาทุกข์ในภาวะภัยพิบัติอ่ืนๆที่อาจเกิดขึ้นในประเทศ กรณีนี้ไม่อยู่ภายใต้
บทบัญญัติตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์นี้ 
โดยประเทศนั้นๆต้องมีกฎหมายที่เก่ียวข้องในประเทศที่ใช้รองรับส าหรับกรณีเช่นนี้105 
 หลักเกณฑ์ในเรื่องการยกเว้นค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่ของ 
บรรเทาทุกข์นั้นปรากฏในข้อมติองค์การศุลกากรโลก อนุสัญญาระหว่างประเทศ และตราสารต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องแทบทุกฉบับ106 เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบ   

                                           
 103 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Law and legal issues in 
international disaster response: a desk study [Online] 21 October 2014, p.98. 
 104 World Customs Organization, Guidelines to Specific Annex J Chapter 5 Relief consignments 
[Online] 21 May 2014, p.8. 
 105 Ibid. 
 106 World Customs Organization, Recommendation of the Customs Co-operation Council to 
Expedite the Forwarding of Relief Consignments in the Event of Disasters, Paragraph 4  
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จากภัยพิบัติไม่ควรมีอุปสรรคด้านการเงิน (Financial Barrier) มาเป็นข้อขัดขวางไม่ให้ความช่วยเหลือ

                                                                                                                         
  “5. allow admission free of import duties and taxes and free of economic import prohibitions 
or restrictions in respect of all relief consignments received as gifts by organizations approved by the competent 
authorities, for distribution free of charge by such organizations or under their control to the victims of a disaster 
in their territory, in particular where such consignments consist of foodstuffs, medicaments, clothing, blankets, 
tents, prefabricated houses, or other goods of prime necessity;” 
 Revised Kyoto Convention Specific Annex J Chapter 5, Recommended Practice 6. 
  “Relief consignments received as gifts by approved organizations for use by or under the 
control of such organizations, or for distribution free of charge by them or under their control, should be 
admitted free of import duties and taxes and free of economic import prohibitions or restrictions.” 

 Convention on Temporary Admission 1990 (Istanbul Convention) Chapter I, Article 1. 
  "temporary admission" means : the Customs procedure under which certain goods (including 
means of transport) can be brought into a Customs territory conditionally relieved from payment of import duties 
and taxes” 
 Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and 
Relief Operations, Article 5. 
  “b) exemption from taxation, duties or other charges, except for those which are normally 
incorporated in the price of goods or services, in respect of the performance of their assistance functions or on 
the equipment, materials and other property brought into or purchased in the territory of the requesting State 
Party for the purpose of providing telecommunication assistance under this Convention; and” 
 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 32. 
  “Exemption from Import Duties, Taxes and Restrictions Consignments of Goods and 
Equipment by or on behalf of Eligible Actors shall benefit from: a. exemption from all duties and taxes;” 
 Model Agreement between the United Nations organization and a State/Government in relation to 
measures designed to expedite the import, export and transit of relief consignments and possessions of relief 
personnel in the event of disasters and emergencies, Article 3. 
  “3.3.1. Allow admission free of import duties and taxes or charges having an equivalent effect 
and free of economic import prohibitions or restrictions in respect of :  
    (a) all relief consignments imported by the UN, or its agencies, or organizations involved in 
UN relief operations as detailed in Article 2 of this Agreement, for distribution free of charge by them or under 
their control to victims of disaster in their territory, in particular where such consignments consist of foodstuffs, 
medicaments, clothing, blankets, tents, prefabricated houses or other goods of prime necessity;  
    (b) possessions of disaster relief personnel delivering humanitarian assistance;” 
 International Law Commission, Draft Articles Protection of Persons in the Event of Disasters, Article 14. 
  “1. The affected State shall take the necessary measures, within its national law, to facilitate 
the prompt and effective provision of external assistance regarding, in particular: 
    (b) goods and equipment, in fields such as customs requirements and tariffs, taxation, 
transport, and disposal thereof.” 
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เหล่านั้นเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ107 ดังนั้นหลักเกณฑ์การก าหนดให้ของบรรเทาทุกข์ได้รับ
ยกเว้นจากอุปสรรคด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็น ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงเป็น
หลักเกณฑ์ที่ส าคัญที่ช่วยลดอุปสรรคที่ขัดขวางการน าเข้าของบรรเทาทุกข์และท าให้การให้ความ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรวดเร็วมากขึ้น 

 2.3.5 การยกเว้นการควบคุมของบรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัด (Exemption 
from Prohibitions/Restrictions) 

 การน าเข้าของใดๆก็ตาม ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่ควบคุมการน าเข้าของรัฐนั้นด้วย 
ซึ่งแต่ละรัฐจะมีนโยบายการก าหนดข้อห้ามข้อจ ากัดเพ่ือควบคุมของที่น าเข้าแตกต่างกันไป ดังนั้น   
การน าเข้าของใดๆ ผู้น าเข้าพึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆตามที่กฎหมายภายในรัฐนั้นก าหนด 
 ของต้องห้าม (Prohibition of Goods) หมายถึง ของที่กฎหมายห้ามมิให้น าเข้าหรือ
ส่งออก108 ส่วนของต้องจ ากัด (Restriction of Goods) นั้นเป็นของที่จะน าเข้าได้หรือส่งออกได้ต้อง
ได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติตามหลักเกณฑต์ามกฎหมายก่อน109 
 หลักเกณฑ์เรื่องข้อห้ามข้อจ ากัดของการน าเข้าของใดๆนั้นมีความเข้มงวดและเคร่งครัด
แตกต่างกันตามบทบัญญัติของกฎหมายภายในของแต่ละรัฐ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคที่
ท าให้การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้นด้วย เหตุแห่งความเร่งด่วนของการ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาทุกข์ กรอบทางกฎหมาย (Legal Framework) ในประเด็น
ศุลกากรจึงควรครอบคลุมถึงเรื่องอุปสรรคที่มิใช่ทางภาษี (non-tariff barriers) ด้วย110 
 การอ านวยความสะดวกให้ของบรรเทาทุกข์ได้รับยกเว้นการควบคุมจากข้อห้ามข้อจ ากัดนั้น 
ปรากฏในข้อมติขององค์การศุลกากรโลก111 ตลอดจนปรากฏในข้อปฏิบัติแนะน าข้อ 6 ของอนุสัญญา

                                           
 107 International Law Commission, Protection of persons in the event of disasters Memorandum by 
the Secretariat [Online] 17 March 2015, p.66. 
 108 World Customs Organization, Glossary of International Customs Terms [Online] 18 June 2015 Available 
from : http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/resources/~/media/949B39871CE147BAB2667EC6758F29C8.ashx 
 109 Ibid. 
 110 Giovanna Adinolfi, Customs Obstacles to Relief Consignments Under International Disaster Response 
Law, International Disaster Response Law, Andrea de Guttry, Marco Gestri and Gabriella Venturini (Germany: 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012), p.541. 
 111 World Customs Organization, Recommendation of the Customs Co-operation Council  to 
Expedite the Forwarding of Relief Consignments in the Event of Disasters, Paragraph 4  
  “5. allow admission free of import duties and taxes and free of economic import prohibitions 
or restrictions” 
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เกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์112 มาตรา 1 ของอนุสัญญา 
อิสตันบูล113 มาตรา 32(b) ของกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบ 
ของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู114 รวมถึงมาตรา 3 ของความ
ตกลงต้นแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า ส่งออก และผ่านแดน
ของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วน ระหว่างองค์การสหประชาชาติและประเทศที่
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ115 เป็นต้น โดยในอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆดังกล่าว
ดังกล่าวได้ระบุให้มีการยกเว้นการควบคุมของบรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัดบัญญัติขึ้นโดยเหตุผล
ทางเศรษฐกิจ (economic import prohibitions or restrictions) เท่านั้น  
 ส่วนในอนุสัญญาแทมเพเรว่าด้วยข้อบทของทรัพยากรอุปกรณ์โทรคมนาคมส าหรับการอพยพ
หนีภัยพิบัติและปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ ค.ศ. 1998 มีมาตรา 9 ที่ระบุให้อุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ใน
การปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติได้รับยกเว้นจาก “อุปสรรคที่เกิดจากกฎระเบียบ” (regulatory 
barriers) ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบข้อจ ากัดของการน าเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมด้วย116 อย่างไรก็ตาม  

                                           
 112 Revised Kyoto Convention Specific Annex J Chapter 5, Recommended Practice 6. 
  “Relief consignments received as gifts by approved organizations for use by or under the 
control of such organizations, or for distribution free of charge by them or under their control, should be 
admitted free of import duties and taxes and free of economic import prohibitions or restrictions.” 
 113 Convention on Temporary Admission 1990 (Istanbul Convention) Chapter I, Article 1. 
  "temporary admission" means : the Customs procedure under which certain goods (including 
means of transport) can be brought into a Customs territory conditionally relieved from payment of import duties 
and taxes and without application of import prohibitions or restrictions of economic character; such goods 
(including means of transport) must be imported for a specific purpose and must be intended for re-exportation 
within a specified period and without having undergone any change except normal depreciation due to the use 
made of them;” 
 114 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 32. 
  “Consignments of Goods and Equipment by or on behalf of Eligible Actors shall benefit from: 
    b. waiver of economic prohibitions and restrictions except for categories of special Goods 
and Equipment as provided in Part 3 of this Act; and” 
 115 Model Agreement between the United Nations organization and a State/Government in relation to 
measures designed to expedite the import, export and transit of relief consignments and possessions of relief 
personnel in the event of disasters and emergencies, Article 3. 
  “3.3.1. Allow admission free of import duties and taxes or charges having an equivalent effect 
and free of economic import prohibitions or restrictions” 
 116 Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and 
Relief Operations, Article 9. 
  “2.  Regulatory barriers may include, but are not limited to:  
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อนุสัญญาแทมเพเรฯได้เปิดช่องให้รัฐลดอุปสรรคที่เกิดจากกฎระเบียบเหล่านี้เท่าที่เป็นไปได้ (when 
possible) เท่านั้น117 
 จะเห็นได้ว่าการก าหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นการควบคุมของบรรเทาทุกข์จากข้อห้าม
ข้อจ ากัดนั้นปรากฏอยู่ในข้อมติขององค์การศุลกากรโลก อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรการที่สอดคล้องกันในการผ่อนผันข้อจ ากัดเพ่ือลดอุปสรรคที่เป็นข้อขัดขวาง
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ 

 2.3.5.1 การยกเว้นการควบคุมของบรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติ
ขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ 

 การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือผ่อนผันพิธีการศุลกากรโดยให้ของบรรเทาทุกข์ที่น าเข้า
มาในสถานการณ์ภัยพิบัติ ได้รับการยกเว้นการควบคุมจากข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผล
ทางเศรษฐกิจนั้น เป็นหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆหลายฉบับ
แต่ไม่มีฉบับใดที่ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ”ไว้โดยเฉพาะเจาะจง 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาจากภาคผนวก B9 ตามอนุสัญญาอิสตันบูล อันว่าด้วยเรื่อง
ของที่น าเข้ามาเพ่ือวัตถุประสงค์ทางมนุษยธรรมและของบรรเทาทุกข์ พบว่า  ในมาตรา 1 ของตัวบท
ของอนุสัญญา (Body of the Convention) ตอนที่ 4 (Chapter IV) เรื่องการลดขั้นตอนพิธีการ 
(Reduction of Formalities) ได้กล่าวถึงนิยามของ “การน าเข้าชั่วคราว” ไว้ว่า การน าเข้าชั่วคราว 
(temporary admission) หมายถึง พิธีการศุลกากรที่บังคับใช้ส าหรับการน าสินค้าที่มีวัตถุประสงค์
เฉพาะเจาะจงเข้ามาในเขตแดนศุลกากร โดยได้รับเงื่อนไขผ่อนปรนจากภาระค่าภาษีอากรรวมถึง 
ข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ (import prohibitions or restrictions of 
economic character) และต้องส่งกลับของไปภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยมิได้เปลี่ยนแปลง
รูปร่างลักษณะ เว้นแต่เป็นการเสื่อมสภาพตามปกติอันเนื่องมาจากการใช้ของนั้น118  

                                                                                                                         
    a)  regulations restricting the import or export of telecommunication equipment;” 
 117 Giovanna Adinolfi, Customs Obstacles to Relief Consignments Under International Disaster Response 
Law, International Disaster Response Law, Andrea de Guttry, Marco Gestri and Gabriella Venturini, p.541. 
 118 Convention on Temporary Admission 1990 (Istanbul Convention) Chapter I, Article 1. 
  “temporary admission means :the Customs procedure under which certain goods (including means 
of transport) can be brought into a Customs territory conditionally relieved from payment of import duties and taxes 
and without application of import prohibitions or restrictions of economic character; such goods (including means of 
transport) must be imported for a specific purpose and must be intended for re-exportation within a specified period 
and without having undergone any change except normal depreciation due to the use made of them;” 
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 นอกจากนี้ในมาตรา 19 ของอนุสัญญาอิสตันบูล ได้กล่าวถึง “ข้อห้ามและข้อจ ากัด” 
(Prohibitions and Restrictions) ไว้ว่า บทบัญญัติในอนุสัญญานี้ไม่รวมถึงข้อห้ามหรือข้อจ ากัดที่
ขัดแย้งกับกฎหมายภายในหรือกฎระเบียบต่างๆที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของข้อพิจารณาที่มิใช่ทาง
เศรษฐกิจ (non-economic considerations) เช่น ข้อพิจารณาเรื่องเหตุผลด้านศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ความปลอดภัยของสาธารณะ สุขภาพและอนามัยของคน สัตว์ พืช การสงวนและคุ้มครอง
สัตว์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา119 ซึ่งสอดคล้องกับที่ปรากฏใน
ข้อมติขององค์การศุลกากรโลกด้วยเช่นกัน120 
 เมื่อศึกษาจากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามอนุสัญญาอิสตันบูล และข้อมติขององค์การ
ศุลกากรโลก พบว่าลักษณะของ “ข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ (economic 
import prohibitions or restrictions)” มีลักษณะที่ตรงข้ามกับ “ข้อห้ามข้อจ ากัดที่มิได้บัญญัติขึ้น
ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ (non-economic considerations)” ตามมาตรา 19 แห่งอนุสัญญา 
อิสตันบูล ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า “ข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ”นั้น  
เป็นข้อห้ามข้อจ ากัดใดๆที่ก าหนดขึ้นโดยมิได้เกี่ยวข้องกับเหตุผลด้านศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ความปลอดภัยสาธารณะ สุขภาพและสุขอนามัยของคน สัตว์ พืช การสงวนและคุ้มครองสัตว์และ  
พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งบัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ทาง
เศรษฐกิจ (economic aims) เป็นส าคัญ อาทิ ข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นเพ่ือต้องการคุ้มครอง
ผลผลิตภายในประเทศจากการแข่งขันทางการค้า121 หรือลักษณะอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น 

                                           
 119 Convention on Temporary Admission 1990 (Istanbul Convention), Article 19. 
  “The provisions of this Convention shall not preclude the application of prohibitions or 
restrictions imposed under national laws and regulations on the basis of non-economic considerations such as 
considerations of public morality or order, public security and public hygiene or health, veterinary or 
phytosanitary considerations, considerations relating to the protection of endangered species of wild fauna and 
flora, or considerations relating to the protection of copyright and industrial property.” 
 120 World Customs Organization, Recommendation of the Customs Co-operation Council to 
Expedite the Forwarding of Relief Consignments in the Event of Disasters, Paragraph 5. 
  “3. the provisions of this Recommendation shall not preclude the application of prohibitions 
or restrictions imposed under national laws and regulations on grounds of public morality or order, public 
security, public hygiene or health or based on veterinary or phytopathological considerations;” 
 121 Giovanna Adinolfi, Customs Obstacles to Relief Consignments Under International Disaster Response 
Law, International Disaster Response Law, Andrea de Guttry, Marco Gestri and Gabriella Venturini, p.543. 
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 2.3.5.2 การยกเว้นการควบคุมของบรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัดที่มิได้
บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ 

 ตามมาตรา 19 ของอนุสัญญาอิสตันบูล ได้มีการระบุเรื่อง “ข้อห้ามและข้อจ ากัด” 
(Prohibitions and Restrictions) ไว้ว่า “บทบัญญัติในอนุสัญญานี้ไม่รวมถึงข้อห้ามหรือข้อจ ากัด 
ที่ขัดแย้งกับกฎหมายภายในหรือกฎระเบียบต่างๆที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของข้อพิจารณาที่ มิใช่ทาง
เศรษฐกิจ (non-economic considerations) เช่น ข้อพิจารณาเรื่องเหตุผลด้านศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ความปลอดภัยของสาธารณะ สุขภาพและอนามัยของคน สัตว์ พืช การสงวนและคุ้มครอง
สัตว์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”122 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมติของ
องค์การศุลกากรโลก123 
  ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า ข้อห้ามและข้อจ ากัดที่มิได้บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจนั้น เป็นข้อห้ามและข้อจ ากัดที่เกี่ยวกับเหตุผลด้านศีลธรรมอันดีของประชาชน  ความ
ปลอดภัยของสาธารณะ สุขภาพและอนามัยของคน สัตว์ พืช การสงวนและคุ้มครองสัตว์และพืชที่ใกล้
สูญพันธุ์ ตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจเป็นการบัญญัติขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือ
ปกป้องคุ้มครองสังคม124 
  โดยจากการศึกษาอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ระบุให้
ของบรรเทาทุกข์ได้รับการยกเว้นการควบคุมจากข้อห้ามข้อจ ากัดที่ บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจเท่าที่กฎหมายภายในของตนเอ้ืออ านวย โดยมิได้รับการยกเว้นการควบคุมจากข้อห้าม
ข้อจ ากัดที่เก่ียวกับเหตุผลด้านศีลธรรมอันดีของประชาชน ความปลอดภัยของสาธารณะ สุขภาพและ
อนามัยของคน สัตว์ พืช การสงวนและคุ้มครองสัตว์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากข้อห้ามและข้อจ ากัดเหล่านี้เป็นหลักเกณฑ์ที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือปกป้อง

                                           
 122 Convention on Temporary Admission 1990 (Istanbul Convention) Chapter I, Article 19. 
  “The provisions of this Convention shall not preclude the application of prohibitions or 
restrictions imposed under national laws and regulations on the basis of non-economic considerations such as 
considerations of public morality or order, public security and public hygiene or health, veterinary or 
phytosanitary considerations, considerations relating to the protection of endangered species of wild fauna and 
flora, or considerations relating to the protection of copyright and industrial property.” 
 123 World Customs Organization, Recommendation of the Customs Co-operation Council to 
Expedite the Forwarding of Relief Consignments in the Event of Disasters, Paragraph 5. 
  “3. the provisions of this Recommendation shall not preclude the application of prohibitions 
or restrictions imposed under national laws and regulations on grounds of public morality or order, public 
security, public hygiene or health or based on veterinary or phytopathological considerations;” 
 124 Giovanna Adinolfi, Customs Obstacles to Relief Consignments Under International Disaster Response 
Law, International Disaster Response Law, Andrea de Guttry, Marco Gestri and Gabriella Venturini, p.543. 
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ประชาชน รวมถึงผลประโยชน์และความมั่นคงของรัฐนั้น ดังนั้นการยกเว้นการควบคุมของบรรเทา
ทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัดที่มิได้บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจจึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
สาธารณชนโดยทั่วไปได ้

 2.3.6 หลักเกณฑ์การจัดการของบรรเทาทุกข์ (Relief Consignments Management) 

 เมื่อผู้บรรเทาภัยพิบัติได้น าของบรรเทาทุกข์เข้ามายังรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแล้ว 
เมื่อสถานการณ์ภัยพิบัติสิ้นสุดลง อาจมีของบรรเทาทุกข์ที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์ หรือผู้บรรเทาภัยพิบัติ
ต้องการส่งของบรรเทาทุกข์กลับออกไปเพ่ือน าไปใช้ที่อ่ืน รัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจึงควร
ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือรองรับการจัดการของบรรเทาทุกข์เหล่านั้นด้วย 
 การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เป็นการผ่อนผันพิธีการศุลกากรเนื่องด้วยเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เร่งด่วน รูปแบบการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดการของบรรเทาทุกข์ให้ครอบคลุมจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
เพ่ือให้การน าเข้าของบรรเทาทุกข์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการให้ความช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ  
 กฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติ
ระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟูได้ระบหุลักเกณฑ์ต่างๆเพ่ือใช้จัดการกับของบรรเทาทุกข์ 
เช่น น าไปใช้ในองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ส่งกลับออกไป บริจาคแก่องค์การอ่ืนๆที่ไม่แสวงหาก าไร 
หรืออาจน าไปแสวงหาก าไรโดยต้องจ่ายค่าภาษีอากร หรือหากของบรรเทาทุกข์เสื่อมสภาพนั้นให้
ท าลาย เป็นต้น125 ซึ่งสามารถสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังต่อไปนี้ 

                                           
 125 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 42. 
  “a. This part sets out the permitted disposition of Goods or Equipment for which Eligible 
Actors have received waivers or exemptions from fees, duties, taxes or other charges pursuant to this Chapter and 
which remain in their possession as of the end of their Disaster Relief and Initial Recovery Assistance operations.  
    b. Such Goods and Equipment may be:  
   (i) retained by Eligible Actors that are not-for-profit entities and used or distributed 
by them for humanitarian, development or charitable purposes in [country name];  
   (ii) re-exported pursuant to Article 43;  
   (iii) donated pursuant to Article 44; or  
   (iv) disposed of pursuant to Article 19.  
   c. Additionally, such Goods and Equipment may be sold, but only:” 



 

 

44 

 2.3.6.1 การก าหนดให้ของบรรเทาทุกข์ส่งกลับภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  การก าหนดให้ของบรรเทาทุกข์ต้องส่งกลับภายในระยะเวลาที่ก าหนดปรากฏใน
มาตรา 43 ของกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการบรรเทา    
ภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู ซึ่งระบุให้ผู้บรรเทาภัยพิบัติสามารถส่งของ
บรรเทาทุกข์ที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์ หรือของบรรเทาทุกข์ประเภทอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆกลับออกไป 
(re-export) โดยได้รับยกเว้นจากค่าภาษีอากร ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา
การฟ้ืนฟูหลังเกิดภัยพิบัติ และต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองว่าของบรรเทาทุกข์ที่ประสงค์จะส่งกลับ
ออกไปนั้นได้น าเข้ามาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือฟ้ืนฟูหลังจากเกิด    
ภัยพิบัติ126 
  มาตรา 43 ของกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของ
การบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟูได้น าพิธีการศุลกากรเรื่องการน าเข้า
ชั่วคราว (temporary admission) และการส่งของกลับออกไป (re-export) รวมไว้ในมาตราเดียว 
โดยระบุให้ของบรรเทาทุกข์ที่น ามาใช้ในการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยพิบัติสามารถส่งกลับ
ออกไปได้โดยยังได้รับการยกเว้นจากค่าภาษีอากร ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หลังจากที่สิ้นสุด
ระยะเวลาการช่วยเหลือฟ้ืนฟู ซึ่งบังคับใช้กับของบรรเทาทุกข์ที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์ ยานพาหนะ หรือ
ของบรรเทาทุกข์อ่ืนๆ เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้กรองน้ าขนาดใหญ่ อุปกรณ์โทรคมนาคม 
เป็นต้น ซึ่งผู้บรรเทาภัยพิบัติได้น าเข้ามาใช้ในปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก    
ภัยพิบัติ แล้วต้องการส่งของบรรเทาทุกข์เหล่านี้กลับออกไปเพื่อใช้ประโยชน์ที่อ่ืน127 
  นอกจากนี้อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะ G ได้ระบุค านิยามของ
การน าเข้าชั่วคราวไว้ กล่าวคือ การน าเข้าชั่วคราวหมายถึงพิธีการศุลกากรการน าเข้าสินค้าชั่วคราว

                                           
 126 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 43. 
  “Eligible Actors that import Equipment or Goods benefitting from the Legal Facilities in this 
Chapter are permitted to re-export any Equipment or unused Goods and to do so without the imposition of any 
taxes, export duties, or similar charges, provided that:  
    a. re-export is commenced no later than [three months] after the termination of the 
International Initial Recovery Period; and  
    b. they provide documentary evidence that the Equipment and Goods in question were 
originally imported for the purpose of Disaster Relief or Initial Recovery Assistance pursuant to this Chapter” 
 127 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs and the Inter-Parliamentary Union, Commentary to the Model Act for the 
Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance [Online] 16 March 
2014, p.103. 
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ภายใต้เงื่อนไขผ่อนปรนการช าระค่าภาษีอากรทั้งหมดหรือบางส่วน โดยของนั้นต้องน าเข้าด้วย
วัตถุประสงค์อันเฉพาะเจาะจงและต้องส่งกลับออกไปภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลง
รูปร่างลักษณะ เว้นแต่เป็นการเสื่อมสภาพตามปกติอันเนื่องมาจากการใช้ของนั้น128 โดยในอนุสัญญา
เกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ ได้ระบุประเภทของที่น าเข้า
ชั่วคราวได้ตามอนุสัญญาอิสตันบูล อันเป็นอนุสัญญาที่รวบรวมบทบัญญัติของอนุสัญญาต่างๆที่
เกี่ยวกับการน าเข้าชั่วคราวไว้ 
  ดังนั้นกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการ
บรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟูจึงได้น าหลักการส าคัญของการน าเข้า
ชั่วคราว มาก าหนดเป็นมาตรการเพ่ือบังคับใช้กับของบรรเทาทุกข์ที่น าเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์
เฉพาะเจาะจงเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้วย 

 2.3.6.2 การบริจาคของบรรเทาทุกข์ 

 มาตรา 44 ของกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของ
การบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู  ได้ก าหนดมาตรการเพ่ือรองรับ
ส าหรับผู้บรรเทาภัยพิบัติที่ไม่ต้องการน าของบรรเทาทุกข์กลับออกไป ให้สามารถบริจาคของบรรเทา
ทุกข์เหล่านั้นได้โดยได้รับยกเว้นค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใดๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า การบริจาคนั้น
ต้องไม่เกินสามเดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการบรรเทาภัยพิบัติ โดยผู้บรรเทาภัยพิบัติที่ประสงค์จะ
บริจาคของบรรเทาทุกข์นั้นต้องมีเอกสารหลักฐานที่ระบุผู้น าเข้าหรือผู้ซื้อ ระบุวันที่ที่น าเข้าหรือการ
ซื้อขาย และระบุข้อเท็จจริงของของบรรเทาทุกข์ที่ประสงค์จะบริจาคนั้นว่าได้น าเข้าหรือซื้อขายโดย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบภัยพิบัตินั้นอย่างไร และผู้รับบริจาคต้อง
เป็นองค์กรการกุศลอ่ืนๆที่มิได้หวังผลก าไร หรือองค์การทางมนุษยธรรมอ่ืนๆที่ตั้งในประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัตินั้น หรือหน่วยงานของรัฐของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และผู้รับ
บริจาคยินยอมรับการบริจาคของบรรเทาทุกข์เหล่านั้น129 
                                           
 128 Revised Kyoto Convention Specific Annex G. 
  “temporary admission means the Customs procedure under which certain goods can be brought 
into a Customs territory conditionally relieved totally or partially from payment of import duties and taxes; such 
goods must be imported for a specific purpose and must be intended for re-exportation within a specified period 
and without having undergone any change except normal depreciation due to the use made of them” 
 129 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 44. 
  “When they are no longer needed for their Disaster Relief or Initial Recovery Assistance, 
Eligible Actors are permitted to donate any imported or locally purchased Goods and Equipment without the 
imposition of any taxes, fees, duties, or similar charges on either the donor or the beneficiary, provided that; 
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 2.3.6.3 การท าลายของบรรเทาทุกข์ที่เสื่อมสภาพ 

  มาตรา 42 b(IV) ของกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและ
กฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดการของบรรเทาทุกข์ด้วยวิธีการท าลาย โดยให้เป็นไปตามมาตรา 19 ของกฎหมาย
ต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและ
การริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู  
  มาตรา 19 ของกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของ
การบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู  เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดขึ้น 
ในขั้นตอนการจัดท ากฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการบรรเทา
ภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู โดยมีการหยิบยกประเด็นเรื่องการเคลื่อนย้าย
หรือท าลายของบรรเทาทุกข์ท่ีเสื่อมสภาพจนไม่อาจใช้งานได้ตามปกติ เนื่องจากผู้บรรเทาภัยพิบัติมิได้
ค านึงถึงสภาพแวดล้อม สุขภาพอนามัยของส่วนรวม การเงิน หรือผลกระทบอ่ืนๆจากการทิ้งของ
บรรเทาทุกข์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์130 ดังนั้นหากผู้บรรเทาภัยพิบัติแน่ใจว่าของหรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ได้
น าเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์ในการบรรเทาภัยพิบัติหรือริเริ่มการฟ้ืนฟูภัยพิบัตินั้นไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ ตลอดจนของใดๆที่เสีย รวมถึงของเสียอันตราย ที่เกิดจากภารกิจการบรรเทาภัยพิบัติ
หรือริเริ่มการฟ้ืนฟูภัยพิบัติ ผู้บรรเทาภัยพิบัติต้องท าการเคลื่อนย้าย ท าลาย น ากลับมาใช้ใหม่ หรือ
ก าจัด ด้วยวิธีที่ปลอดภัยแก่สิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายของประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติโดยเสียค่าใช้จ่ายของผู้นั้นเอง131 

                                                                                                                         
    a. the donation is made no later than [three months] after the termination of the 
International Initial Recovery Period; 
    b. the Eligible Actor provides documentary evidence to [the relevant authority with copies 
to the beneficiary] of the identity of the importer or purchaser, the date of import or purchase, and the fact that 
the item or group of items was imported or purchased pursuant to the Legal Facilities in this Chapter; 
    c. the beneficiary of the donation is a not-for-profit charitable or humanitarian organization 
established in [country name], [or an appropriate governmental agency of country name] and it is willing to 
accept the donation.” 
 130 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs and the Inter-Parliamentary Union, Commentary to the Model Act for the 
Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance [Online] 16 March 
2014, p.83. 
 131 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 19. 
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 ดังนั้นเพ่ือประโยชน์ของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ การจัดการของบรรเทา
ทุกข์จึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งอาจอาศัยแนวทางที่ปรากฏในกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความ
สะดวกและกฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟูมาใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์พิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ต่อไปได้ 
 หลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของ
บรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่ปรากฏในอนุสัญญาระหว่างประเทศและ
ตราสารต่างๆ เป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือลดอุปสรรคด้านกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของรัฐที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติที่เป็นข้อขัดขวางผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากการเข้าถึงความช่วยเหลือ
ทางมนุษยธรรม ซึ่งในบทต่อไป ผู้เขียนจะได้ศึกษาพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์
ในสถานการณ์ภัยพิบัติของประเทศต่างๆว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆตามที่
ผู้เขียนได้ศึกษามาหรือไม่ อันเป็นข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้นว่าสามารถท าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
หรือไม่ อย่างไร 

                                                                                                                         
  “Assisting Actors shall ensure that any Goods or Equipment they import for the purpose of 
Disaster Relief or Initial Recovery Assistance, which are or which become unusable, as well as any other waste 
products (including hazardous waste) produced by them in the course of their Disaster Relief or Initial Recovery 
Assistance operations, are removed, destroyed, recycled or otherwise disposed of in a safe, environmentally 
sensitive and effective manner, in compliance with [country name]’s law, and at their own cost.” 



 
 

 

บทที่ 3 
กรณีศึกษาการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของ

บรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในประเทศต่างๆ 

 ภัยพิบัติได้สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
คิดเป็นมูลค่ามหาศาล ประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วโลกมีจ านวนถึง 4,000 ล้านคน 
จ านวนผู้เสียชีวิตประมาณ 2 ล้านคน ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจ านวนมากต้องกลายเป็นผู้อพยพ
ไร้ที่อยู่อาศัยและท าให้ชุมชนล่มสลาย ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา ภัยพิบัติเป็นอุปสรรคส าคัญใน 
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากรัฐต้องน าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
มาใช้เพ่ือการฟ้ืนฟูบูรณะความเสียหายที่เกิดข้ึน แทนที่จะน ามาใช้เพื่อการลงทุนในการพัฒนาประเทศ 
ธนาคารโลกประเมินว่าภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติของประเทศต่างๆระหว่างร้อยละ  
1-15 นอกจากนี้ ภัยพิบัติยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล เพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติ รัฐบาล  
จะถูกเรียกร้องให้แก้ไขสถานการณ์ หากการจัดการของรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้แล้ว เสถียรภาพและความมั่ นคงของรัฐบาลย่อมถูก
กระทบกระเทือน1 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดพายุคลื่นลมในทะเล ภาวะ
น้ าท่วมและความแห้งแล้งขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้ภัยพิบัติมีแนวโน้ม      
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนีก้ารขยายตัวของประชากรและการเติบโตของเมืองในช่วงที่ผ่านมา 
เป็นการขยายพ้ืนที่การตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าไปในเขตพ้ืนที่
เสี่ยงต่อภัยพิบัติ ท าให้แนวโน้มความสูญเสียและการรับมือกับภัยพิบัติมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ประเทศ
ต่างๆจึงพยายามพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้ทันสมัย ทั้งระบบการเตรียมพร้อม การเตือนภัย 
การสื่อสาร และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งช่วยให้จ านวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายลดลง แต่
ระบบการจัดการภัยพิบัติในภาพรวมยังมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น2 
 ระบบการจัดการภัยพิบัติของแต่ละรัฐนั้นแตกต่างกัน หากรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ต้องการเปิดรับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ รัฐนั้น
ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายภายในของตนด้วย โดยเฉพาะกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการน าเขา้ของบรรเทาทุกข ์หากรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติไม่มีหลักเกณฑ์ที่ปรับใช้

                                           
 1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, การจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย
พิบัติ กรณีศึกษาไทยและต่างประเทศ [ออนไลน์], 16 เมษายน 2558, หน้า 1-2. 
 2 เร่ืองเดียวกัน. 
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เฉพาะกับการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ที่เหมาะสมแล้ว การน าเข้าของ
บรรเทาทุกข์ต้องปฏิบัติตามพิธีการศุลกากรอันว่าด้วยการน าของเข้าโดยทั่วไป ซึ่งพิธีการศุลกากรใน
สถานการณ์ปกติอาจมีขั้นตอนบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉินจนกลายเป็นอุปสรรค
ขัดขวางการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษา ผู้เขียนจึงได้น าพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของ
บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติของประเทศเนปาล ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ
ไนจีเรีย มาวิเคราะห์ศึกษา เนื่องจากประเทศเหล่านี้ยังมิได้ยอมรับเอาอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) 
ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 อันว่าด้วยเรื่องของบรรเทาทุกข์มาบังคับใช้3 เช่นเดียวกับประเทศไทย  
แต่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์พิธีการศุลกากรเพ่ืออ านวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับ
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ที่มีสาระส าคัญสอดคล้องกับอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวก
เฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ รวมถึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศและตราสารต่างๆทีผู่้เขียนได้สรุปไว้ในบทที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของหลักเกณฑ์
ต่างๆที่ช่วยขจัดอุปสรรคอันเกิดจากกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่ขัดขวางการให้ความช่วยเหลือ       
ทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และเพ่ือเป็นแนวทางในการยกระดับมาตรฐานของ
พิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ของประเทศไทยต่อไป 

3.1 ประเทศเนปาล 

 ประเทศเนปาลเป็นประเทศท่ีประสบกับภัยพิบัติบ่อยครั้ง ทั้งอุทกภัยและแผ่นดินไหว ในอดีต
ประเทศเนปาลต้องเผชิญกับความสูญเสียจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนท าให้ประชาชน
เสียชีวิตนับหมื่นราย 
 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติอย่างร้ายแรงขึ้นอีกครั้งที่ประเทศ
เนปาล โดยมีสาเหตุเกิดจากการปลดปล่อยการสะสมพลังงานของจุดล็อคหรือที่เรียกว่าจุดปิดตายของ
แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียและแผ่นเปลือกโลกอินเดียที่ทับซ้อนกัน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 
7.8 แมกนิจูด โดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวในครั้งนี้เกิดห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ (Kathmandu)    
เมืองหลวงของประเทศเนปาลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 77 กิโลเมตร และหลังจากนั้น
ได้เกิดแผ่นดินไหวตาม (Aftershock) ขึ้นอีกหลายครั้ง4 
                                           
 3 World Customs Organization, Position as Regards Ratifications and Accessions International 
Convention on the simplification and harmonization of Customs procedures (as amended) [Online],  
13 March 2014. Available from : http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/~/media/08581EC002E64 
7C690451E3B515584B7.ashx 
 4 United States Geological Survey (USGS). M7.8 - 36km E of Khudi, Nepal [Online], 20 July 2015 
Available from:  http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20002926#general_summary 
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 แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในรอบ 80 ปีของประเทศเนปาล 
อาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ โบราณสถานที่ส าคัญ และระบบสาธารณูปโภคถูกท าลายเสียหาย
ตลอดจนระบบสื่อสารทีไ่ม่สามารถใช้งานได้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก5  
 ความช่วยเหลือจากนานาประเทศต่างหลั่งไหลเข้ามายังประเทศเนปาล อาทิ เช่น ประเทศ
ญี่ปุ่นได้เสนอให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยทางองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น  
(Japan International Cooperation Agency: JICA) ได้ส่งทีมกู้ภัยและค้นหา 72 คน6 และ       
ทีมแพทย์ 40 คน7เพ่ือเข้าไปช่วยเหลือยังประเทศเนปาล ประเทศอังกฤษได้ให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมแก่ประเทศเนปาลด้วยการส่งทีมค้นหาและกู้ภัย ทีมแพทย์ และอุปกรณ์ต่างๆเช่น ยา 
ผ้าพันแผล เครื่องปั่นไฟ และเต็นท์ รวมถึงบริจาคเงินให้แก่ประเทศเนปาล 8 เช่นเดียวกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยองค์กรเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Agency 
for International Development : USAID) ได้บริจาคเงินจ านวน 1 ล้านเหรียญและส่งทีมค้นหา
และกู้ภัยเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้9 รวมถึงประเทศไทยที่คณะรัฐมนตรีได้
อนุมัติเงินจ านวน 100 ล้านบาทส าหรับปฏิบัติภารกิจทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือประเทศ
เนปาล พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ ชุดสื่อสารทางดาวเทียม ชุดช่วยเหลือฟ้ืนฟูภัยพิบัติ แพทย์ฉุกเฉิน เครื่อง
อุปโภคและบริโภค และรับบริจาคจากประชาชนชาวไทย เพ่ือช่วยเหลือประเทศเนปาล10 
 องค์การระหว่างประเทศต่างๆได้ให้ความช่วยเหลือประเทศเนปาลทั้งในรูปของการบริจาค
เงินและการส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์มายังประเทศเนปาล เช่น องค์การสหประชาชาติได้เรียกเรียกระดม
เงินบริจาค 415 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากนานาประเทศเพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการบรรเทาทุกข์และ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ รวมถึงให้ทีมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆภายใต้การ

                                           
 5 CNN, Nepal earthquake: Chances of finding survivors 'extremely slim' [Online], 20 May 2015. 
Available from: http://edition.cnn.com/2015/05/02/asia/nepal-earthquake/ 
 6 Japan International Cooperation Agency, JICA Dispatches Japan Disaster Relief Search and Rescue 
Team to Nepal Following Earthquake [Online], 20 May 2015. Available from: http://www.jica.go.jp/english/news/ 
field/2015/150427_03.html 
 7 Japan International Cooperation Agency, Jica Dispatches Medical Team to Nepal Following 
Earthquake [Online], 20 May 2015. Available from: http://www.jica.go.jp/english/news/field/2015/150428_04.html 
 8 Government of the United Kingdom, Nepal Earthquake: UK Aid [Online], 20 May 2015. Available 
from: https://www.gov.uk/government/news/nepal-earthquake-uk-aid-response 
 9 United States Agency for International Development (USAID),  Statement from the U.S. Agency for 
International Development on the Earthquake in Nepal [Online], 20 May 2015. Available from: http://www.usaid. 
gov/news-information/press-releases/apr-25-2015-statement-us-agency-international-development-earthquake-nepal 
 10 รัฐบาลไทย, ข่าวท าเนียบ [ออนไลน์], 20 พฤษภาคม 2558. แหล่งที่มา : http://www.thaigov.go.th/index.php? 
option=com_k2&view=item&id=91605:id91605&Itemid=339&lang=th 



 
 

 

51 

ก ากับดูแลขององค์การสหประชาชาติเข้าช่วยเหลือทันที11 นอกจากนี้ทางสหพันธ์สภากาชาดและ 
สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศได้ประสานงานกับสภากาชาดของประเทศเนปาลเพ่ือให้     
ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมถึงเตรียมพร้อมการส่งของบรรเทาทุกข์เข้าไปยัง
พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ12 โดยจากรายงานของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือน
แดงระหว่างประเทศพบว่า ของบรรเทาทุกข์ที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต้องการในเบื้องต้น คือ 
ของบรรเทาทุกข์ประเภทอาหาร น้ าดื่ม ยา และที่อยู่อาศัยชั่วคราว 13 เป็นต้น ทั้งนี้การขนส่ง        
ของบรรเทาทุกข์ไปยังประเทศเนปาลค่อนข้างล าบาก เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง และไม่มี
ทางออกทางทะเล (land-locked country) ท าให้การขนส่งของบรรเทาทุกข์ส่วนใหญ่ต้องใช้
เครื่องบิน แต่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวอย่างหนัก ท าให้เครื่องบินต้องพบ
อุปสรรคในการลงจอด เป็นสาเหตุให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในประเทศเนปาลต้องเผชิญกับ
ความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส 

 3.1.1 อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดจากพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทา
ทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของประเทศเนปาลที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพ 

 การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเนปาลในเบื้องต้น คือ การส่งเงินบริจาค ทีมงานเจ้าหน้าที่  
ผู้บรรเทาภัยพิบัติ และของบรรเทาทุกข์ที่จ าเป็นไปยังประเทศเนปาล เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
 อย่างไรก็ตาม พิธีการศุลกากรของประเทศเนปาลที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
เร่งด่วนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ได้กลายเป็นอุปสรรคต่อการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากแผ่นดินไหว อันส่งผลท าให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติล่าช้า ดังต่อไปนี้ 

 3.1.1.1 การไม่ระบุนิยามของค าว่า “ภัยพิบัต”ิ โดยเฉพาะ 

 กฎหมายที่ประเทศเนปาลน ามาใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติคือ กฎหมายว่าด้วย
การบรรเทาภัยธรรมชาติ ค.ศ. 1982 ซึ่งได้ระบุอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการภัยพิบัติ โดยรัฐบาลของประเทศเนปาลมีอ านาจสูงสุดในการจัดการภัยพิบัติทั้งการประกาศ
พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติและการระบุหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาภัยพิบัติ รวมถึง

                                           
 11 United Nations, Nepal Information Platform [Online], 20 May 2015. Available from : http://un.org.np/ 
 12 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Information Bulletin: Nepal 
Earthquake [Online], 20 May 2015. Available from : https://www.ifrc.org/docs/Appeals/15/NPLeq26042105.pdf 
 13 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Red Cross volunteers in action 
following 7.8 magnitude earthquake in Nepal [Online], 20 May 2015. Available from:  http://www.ifrc.org/en/ 
news-and-media/news-stories/asia-pacific/nepal/earthquake-in-nepal-68486/ 
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ประกาศกรอบระยะเวลาสิ้นสุดการบรรเทาภัยพิบัติ14 โดยกฎหมายดังกล่าวได้ระบุค าจ ากัดความของ
ค าว่า “ภัยธรรมชาติ” (Natural Calamity) ไว้ว่าหมายถึง “แผ่นดินไหว ไฟไหม้ พายุ น้ าท่วม ดิน
ถล่ม ฝนตกหนัก ภัยแล้ง โรคระบาด และภัยพิบัติอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน โดยให้หมายความรวมถึงอุบัติภัย
ทางอุตสาหกรรมหรืออุบัติภัยที่เกิดจากการระเบิด สารพิษ และภัยพิบัติลักษณะอ่ืนๆ15 
 แต่เมื่อพิจารณากฎหมายศุลกากรของประเทศเนปาลกลับมิได้บัญญัติค านิยามของ
ค าว่า “ภัยพิบัต”ิ ไว้โดยเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการที่กฎหมายให้อ านาจการจัดการภัยพิบัติสูงสุดไว้ที่
รัฐบาลรวมถึงการประกาศพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ การด าเนินงานของศุลกากรรวมถึงการยกเว้นค่าภาษี
อากรและการผ่อนผันพิธีการศุลกากรใดๆจึงต้องขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของรัฐบาลด้วย ในกฎหมาย
ศุลกากรของประเทศเนปาลจึงมิได้บัญญัติค านิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ” ไว้โดยตรง ซึ่งท าให้ศุลกากร
ไม่สามารถอ านวยความสะดวกการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากต้องได้รับ
การอนุมัติจากรัฐบาล 

 3.1.1.2 การไม่ระบุนิยามของค าว่า “ของบรรเทาทุกข์” โดยเฉพาะ 

  กฎหมายศุลกากรของประเทศเนปาลนั้นมิได้มีการบัญญัติค านิยามของค าว่า  
“ของบรรเทาทุกข”์ ไว้โดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงในอดีตกฎหมายศุลกากรของประเทศเนปาลคือ กฎหมาย
ศุลกากรปีค.ศ. 1962 ก่อนจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขในปีค.ศ. 2007  
  ตามมาตรา 9 ของกฎหมายศุลกากรปีค.ศ. 1962 ได้ระบุประเภทของที่น าเข้าและ
ส่งออกอันอาจได้รับการผ่อนผันจากค่าภาษีอากร และพิธีการศุลกากรบางประการ โดยให้อยู่ใน
ดุลพินิจของรัฐบาลประเทศเนปาลในการก าหนดชนิดของที่จะได้รับการผ่อนผันนั้น16 ซึ่งข้อบกพร่อง

                                           
 14 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Nepal Laws Laws, Policies, 
Planning and Practices on International Disaster Response, IDRL Asia-Pacific Study [Online], 20 May 2015. 
Available from: http://www.ifrc.org/PageFiles/134443/idrl-nepal.pdf 
 15 Natural Calamity (Relief) Act. 2039 B.S. (1982) [Online], 20 May 2015. Available from: http://www. 
nrcs.org/sites/default/files/pro-doc/natural-calamity-relief-act.pdf 
   "Natural Calamity means earthquake, fire, storm, flood, landslide, heavy rain, drought, famine, 
epidemic, and other similar natural disaster and this expression also includes the industrial accident or accident 
caused by explosions or poisoning and any other kinds of disaster.” 
 16 Customs Act, 2019 (1962) [Online], 20 May 2015. Available from: http://www.vertic.org/media/ 
National%20Legislation/Nepal/NP_Customs_Act.pdf 
  “Article 9 Authority to Grant Customs Privilege and Customs Duty Privilege: 
   (1) His Majesty's Government may, by Notification in the Nepal Gazette from time to time, 
grant partial or full exemption from payment of customs duties to be levied under Nepal laws on any goods 
prescribed therein. 



 
 

 

53 

ของกฎหมายศุลกากรฉบับเดิมของประเทศเนปาลนี้คือ การไม่มีค านิยามของค าว่า “ของบรรเทาทุกข์” 
และการให้อ านาจรัฐบาลในการใช้ดุลพินิจเพ่ือก าหนดชนิดของบรรเทาทุกข์ที่จะได้รับยกเว้นค่าภาษี
อากรหรือจากภาระติดพันอื่นๆ โดยมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้ดุลพินิจ17 
  ต่อมาเมื่อปีค.ศ. 2007 กฎหมายศุลกากรฉบับเดิมได้รับการปรับปรุงและแก้ไข
เพ่ิมเติม แต่ยังมิได้มีการก าหนดประเภทของบรรเทาทุกข์ไว้โดยเฉพาะ รัฐบาลของประเทศเนปาลจึง
ต้องประกาศรายชื่อของบรรเทาทุกข์ที่ได้รับยกเว้นอากรเป็นรายครั้ง18 โดยการที่ศุลกากรไม่มีอ านาจ

                                                                                                                         
  (2) His Majesty's Government may, by Notification in the Nepal Gazette from time to time, 
grant partial or full customs privilege on goods which are to be exported or imported. 
  (3) His Majesty's Government may, by Notification in the Nepal Gazette from time to time, 
grant customs privilege or customs duty privilege to the prescribed authority or individual. 
  (4) His Majesty's Government may, in respect to goods to be transported from one part to 
another part of the Kingdom of Nepal through any foreign routes, make provisions in a prescribed manner.” 
 17 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Nepal Laws Laws, Policies, Planning 
and Practices on International Disaster Response, IDRL Asia-Pacific Study [Online] 20 May 2015, p.22. 
 18 Customs Act, 2064 (2007) [Online], 20 May 2015. Available from: http://www.mocs.gov.np/uploads/ 
Act%20list%20English/customs-act.pdf 
  “Article 9 Diplomatic facility, duty facility and customs duty exemption:  
   (1) Diplomatic facility or duty facility shall, on recommendation of the Ministry of Foreign 
Affairs, Government of Nepal, be accorded, as prescribed, to those bodies, officials or persons who are entitled to 
enjoy such diplomatic facility or duty facility under any bilateral or multilateral treaty or agreement to which 
Nepal is a party. 
   (2) The Government of Nepal may, from time to time and by notification in the Nepal 
Gazette, accord the diplomatic facility or duty facility to such goods to be imported by such persons or bodies as 
specified in that notification. 
   (3) The Government of Nepal may, from time to time and by notification in the Nepal 
Gazette, accord partial or full customs duty exemption to the goods specified in that notification. 
   (4) The Government of Nepal may accord partial or full customs duty exemption to the 
goods to be imported in the name of any project to be operated under foreign loan or grant assistance or in the 
name of the contractor of such project. 
   (5) The Government of Nepal may accord partial or full customs duty exemption to the fuel 
to be consumed during international flight, engine of aircraft, spare parts, machine, equipment thereof, food, 
liquors, beer and light drinks consumed in flight by an international air service company. 
   (6) The provisions for according the duty facility to any goods to be brought again into Nepal 
from any part of Nepal via any abroad route shall be as prescribed. 
   (7) The provisions for according the duty facility to any goods to be sent again to a foreign 
country from the foreign country via Nepal shall be as prescribed.” 
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พิจารณาว่าของใดเป็นของบรรเทาทุกข์อันอาจได้รับการผ่อนผันพิธีการศุลกากร เป็นอุปสรรคขัดขวาง
การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเนื่องจากต้องรอการประกาศจากรัฐบาล 

 3.1.1.3 การตรวจสอบของบรรเทาทุกข์อย่างเข้มงวด 

  จากรายงานของหลายส านักข่าว พบว่า ศุลกากรของประเทศเนปาลได้ตรวจสอบ
ของบรรเทาทุกข์อย่างเข้มงวดส่งผลให้ของบรรเทาทุกข์จ านวนมากถูกกักไว้ที่สนามบิน19 และศุลกากร
ของประเทศเนปาลก็ยังมิได้มีนโยบายชัดเจนในเรื่องการเร่งตรวจปล่อยของบรรเทาทุ กข์ใน
สถานการณ์เร่งด่วนแต่อย่างใด20 ด้วยอุปสรรคด้านพิธีการศุลกากรที่ท าให้การล าเลียงความช่วยเหลือ
เป็นไปอย่างยากล าบากนี้ รองเลขาธิการฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและประสานงานการบรรเทาทุกข์ของ
สหประชาชาติ บารอนเนส วาเลอรี เอมอส (Baroness Valerie Amos) ได้ออกมาเรียกร้องให้
ทางการของประเทศเนปาลเร่งผ่อนปรนกระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบของบรรเทาทุกข์
จากต่างประเทศ เนื่องจากประชาชนจ านวนมากยังคงไม่ได้รับความช่วยเหลือแม้เหตุแผ่นดินไหว
รุนแรงจะผ่านมาเป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์แล้ว โดยย้ าเตือนว่าประเทศเนปาลเคยลงนามในความ    
ตกลงกับสหประชาชาติแล้วเมื่อปีพ.ศ. 2550 ตามเรื่องลดขั้นตอนการตรวจสอบของศุลกากรในการ 
น าเข้าของบรรเทาทุกข์ในช่วงเกิดภัยพิบัต ินอกจากนี้ตัวแทนของสหประชาชาติประจ าประเทศเนปาล 
(United Nations Resident Representative) โดยนายเจมี่ส์ แมคโกลดริก (Jamie McGoldrick) 
แสดงความคิดเห็นว่า ศุลกากรของประเทศเนปาลไม่ควรน าพิธีการศุลกากรที่บังคับใช้ในภาวะปกติมา
ใช้บังคับในสถานการณ์เร่งด่วน21 ทั้งนี้ นายสุชิล คอยราลา นายกรัฐมนตรีของเนปาล ก าลังเร่ง
ปรับปรุงระบบของการตรวจสอบของศุลกากรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น22 

                                           
 19 Reuters, U.S. Marines Begin Operations in Quake-Struck Nepal [Online], 20 May 2015. Available from: 
http://in.reuters.com/article/2015/05/02/quake-nepal-marines-idINKBN0NM4AF20150502 
 BBC, Nepal Quake: Airport Customs Holding up Aid Relief - Un [Online], 20 May 2015. Available from: 
http://www.bbc.com/news/world-asia-32564891  
 The Guardian, Nepal Government Criticised for Blocking Earthquake Aid to Remote Areas [Online],  
20 May 2015. Available from: http://www.theguardian.com/world/2015/may/02/nepal-government-criticised-blocking-
earthquake-aid-remote-areas 
 CNN, Nepal rescue heroes face incredible stress, challenges [Online], 20 May 2015. Available from: 
http://edition.cnn.com/2015/04/26/opinions/periyanayagam-nepal-disaster-response/ 
 20 United Nations Resident Coordinator, Nepal: Earthquake 2015 Situation Report No. 01 [Online],  
6 May 2015. Available from: https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/nepal_sitrep 
_25apr2015.pdf 
 21 BBC, Nepal Quake: Airport Customs Holding up Aid Relief - Un [Online], 20 May 2015. 
 Reuters, Customs Checks Hold up Relief for Nepal Quake Victims: U.N. [Online], 20 May 2015. 
Available from: http://www.reuters.com/article/2015/05/02/us-quake-nepal-collapse-idUSKBN0NI12120150502 
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  กรณีที่ศุลกากรของประเทศเนปาลต้องตรวจสอบของบรรเทาทุกข์อย่างเข้มงวด  
โดยไม่มีการผ่อนผันนั้น มีสาเหตุส าคัญเนื่องมาจากกฎหมายศุลกากรของประเทศเนปาลไม่มีพิธีการ
ศุลกากรที่เหมาะสมส าหรับบังคับใช้ในสถานการณ์เร่งด่วน จึงต้องปรับใช้ตามกฎหมายศุลกากรที่มีอยู่ 
ซึ่งกฎหมายศุลกากรของประเทศเนปาลนั้นให้รัฐบาลเป็นผู้มีอ านาจประกาศการยกเว้นค่าภาษีอากร
ของใดๆ เมื่อเกิดภัยพิบัติ ศุลกากรต้องรอการอนุมัติการยกเว้นค่าภาษีอากรของบรรเทาทุกข์จาก
รัฐบาล จึงท าให้ศุลกากรไม่สามารถจัดการของบรรเทาทุกข์ที่หลั่งไหลเข้ามาประเทศเนปาลอย่าง
มหาศาลได้ทัน 

 3.1.1.4 การเก็บค่าภาษีอากรส าหรับของบรรเทาทุกข์ 

  จากรายงานจากส านักข่าวท้องถิ่นในประเทศเนปาล 23 พบว่าองค์การระหว่าง
ประเทศที่มิใช่รัฐบาล(international non-governmental organization: INGO) ต้องน าของ
บรรเทาทุกข์ประเภทเต็นท์จ านวน 3,000 หลัง บริจาคให้แก่รัฐพิหาร (Bihar) ของประเทศอินเดียแทน 
หลังจากท่ีต้องพบกับการเรียกเก็บค่าภาษีอากรจากศุลกากรของประเทศเนปาล ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
Mitra Lal Regmi ได้ระบุว่าไม่สามารถตรวจปล่อยของบรรเทาทุกข์เหล่านี้ได้ หากไม่มีหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ ซึ่งขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการอนุมัติตามล าดับหน่วยงานได้สร้าง
อุปสรรคต่อการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เป็นอย่างมาก 
  จะเห็นได้ว่าอุปสรรคด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือให้
ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่ไม่เหมาะสมในสถานการณ์เร่งด่วนเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
เป็นข้อขัดขวางส าคัญที่ท าให้การความช่วยเหลือจากต่างประเทศไม่สามารถเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติได้ ซึ่งนานาชาติต่างให้ความส าคัญและเรียกร้องให้ประเทศเนปาลด าเนินการในการ
อ านวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการล าเลียงของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

                                                                                                                         
 CNBC, Relief Goods for Nepal Quake Victims Held up at Customs - Un [Online], 20 May 2015. 
Available from: http://www.cnbc.com/id/102642683 
 22 The Guardian, Nepal Government Criticised for Blocking Earthquake Aid to Remote Areas [Online],  
20 May 2015. 
 BBC, Nepal Quake: Airport Customs Holding up Aid Relief - Un [Online], 20 May 2015. 
 23 Nepal Republic Media, Customs Bars Relief Materials Citing Procedural Lapse [Online], 20 May 
2015. Available from: http://www.myrepublica.com/society/item/20156-customs-bars-relief-materials-citing-proce 
dural-lapse.html 



 
 

 

56 

 3.1.1.5 ปัญหาข้อจ ากัดของการปรับใช้กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถบังคับใช้กับ
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ได้อย่างครอบคลุม 

  กฎหมายศุลกากร ค.ศ. 2007 มาตรา 924 ได้ระบุเรื่องการอ านวยความสะดวกใน
การผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับของต่างๆที่น าเข้าโดยองค์กรต่างๆตามสนธิสัญญาทวิภาคีและ
สนธิสัญญาพหุภาคี โดยรัฐบาลของประเทศเนปาลต้องยกเว้นค่าอากรทั้งหมดหรือบางส่วนตาม
รายการของที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมถึงโครงการต่างๆที่ต่างประเทศให้ความช่วยเหลือ
รวมถึงอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับของเหล่านั้น นอกจากนี้ประเทศเนปาลยังมี
ข้อตกลงกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ และหน่วยงานของสหประชาชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยรัฐต่างประเทศและเอกสิทธิ์
ความคุ้มกันทางการทูตของบุคคล ค.ศ. 197025 (Foreign States) บทบัญญัติยกเว้นค่าภาษีอากร
ให้แก่ของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส านักงานของบุคคลดังกล่าว แต่มิได้ครอบคลุมถึงของบรรเทาทุกข์26 
  การปรับใช้กฎหมายที่มีอยู่ดังกล่าวเพ่ืออ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากร
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์มีข้อจ ากัดด้านคู่สัญญาหรือคู่ความตกลง และจ ากัดชนิดของที่
น าเข้าภายใต้ความตกลง ซึ่งไม่สามารถครอบคลุมของบรรเทาทุกข์ได้ทั้งหมด 

 3.1.2 แนวทางในการด าเนินการเพื่ออ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากร
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

  ประเทศเนปาลได้แก้ปัญหากรณีพิธีการศุลกากรที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการน าเข้า
ของบรรเทาทุกข์ ด้วยการก าหนดให้การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ได้รับการยกเว้นค่าภาษีอากร 
ตลอดจนการลงนามตามความตกลงต้นแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการ

                                           
 24 Customs Act, 2064 (2007), Article 9. 
 25 Foreign States and Diplomatic Personnel’s Immunities and Privileges Act 1970 [Online], 20 May 
2015. Available from: http://www.lawcommission.gov.np/site/sites/default/files/Documents/diplomatic-privilege-
and-immunities-of-the-foreign-states-and-representatives-act.pdf 
  Article 10(1) Immunity from civil and criminal liability, except in relation to personal property, 
succession of such property and in relation to acts outside of their authority. 
  Article 11 Privileges and immunities from income tax and customs on personal goods, 
imported official goods, immovable property within the territory, income, expended capital, court fees and 
registration fees and no inspection of baggage 
 26 Nepal Red Cross Society and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 
International Disaster Response Law (IDRL) in Nepal A study on strengthening legal preparedness for 
international disaster response [Online], 20 May 2015. Available from:  https://www.ifrc.org/PageFiles/93552/ 
1213100-Nepal%20Red%20Cross-IDRL%20Report-EN-LR04.pdf 
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น าเข้า ส่งออก และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภั ยพิบัติและเร่งด่วนกับองค์การ
สหประชาชาติ 

 3.1.2.1 การประกาศยกเว้นค่าภาษีอากรเฉพาะกรณี 

  ประเทศเนปาลได้น าหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากร
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ที่ปรากฏในกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องการยกเว้นค่าภาษีอากร
แก่ของบรรเทาทุกข์มาใช้ กล่าวคือ รัฐบาลของประเทศเนปาลจะยกเว้นค่าภาษีอากรและผ่อนผันพิธี
การศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เป็นกรณีไป27 โดยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
นั้น นายสุชิล คอยราลา นายกรัฐมนตรีของเนปาล ได้ด าเนินการอนุมัติการยกเว้นค่าภาษีอากรขาเข้า
ส าหรับผ้าใบกันน้ าและเต็นท์ รวมถึงของบรรเทาทุกข์อ่ืนๆแล้วจ านวนหนึ่ง28  

 3.1.2.2 การลงนามตามความตกลงต้นแบบเพื่ออ านวยความสะดวกด้านพิธี
การศุลกากรส าหรับการน าเข้า ส่งออก และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติและ
เร่งด่วนกับองค์การสหประชาชาติ 

  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2007 ประเทศเนปาลได้ลงนามตามความตกลง
ต้นแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า ส่งออก และผ่านแดนของ
บรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วนกับองค์การสหประชาชาติ29 ซึ่งเป็นความตกลงที่
ผู้เขียนได้ศึกษาเพ่ือน ามาสรุปเป็นแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกการผ่าน
พิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติด้วย 
  อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดของความตกลงดังกล่าวคือใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้น าเข้าเป็น
องค์การสหประชาชาติหรือหน่วยงานภายใต้ก ากับดูแลขององค์การสหประชาชาติเท่านั้น มิได้ใช้
บังคับเป็นการทั่วไป นอกจากนี้ ถึงแม้ประเทศเนปาลได้ลงนามในความตกลงดังกล่าวแล้ว แต่การ
บังคับใช้ความตกลงดังกล่าวยังมีปัญหา จนรองเลขาธิการฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและประสานงาน

                                           
 27 Ibid. 
 28 The Guardian, Nepal Government Criticised for Blocking Earthquake Aid to Remote Areas [Online],  
20 May 2015. 
 BBC Nepal Quake: Airport Customs Holding up Aid Relief - Un [Online], 20 May 2015. 
 29 Model Agreement between the United Nations organization and a State/Government in relation to 
measures designed to expedite the import, export and transit of relief consignments and possessions of relief 
personnel in the event of disasters and emergencies [Online], 20 May 2015. Available from: http://un.org.np/sites/ 
default/files/attachments/customs_model_agreement_en.pdf 
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บรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติ บารอนเนส วาเลอรี เอมอส ได้ออกมาย้ าเตือนรัฐบาลประเทศเนปาล
ถึงความผูกพันตามความตกลงดังกล่าว30 
  นอกจากสาเหตุเรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ และพ้ืนที่บริเวณที่เกิด
แผ่นดินไหวได้รับความเสียหายอย่างหนัก จนท าให้การล าเลียงความช่วยเหลือไปยังประเทศเนปาล
ค่อนข้างล าบากแล้ว ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในประเทศเนปาลกลับต้องทุกข์ทรมานซ้ า จาก
อุปสรรคด้านพิธีการศุลกากรที่ขัดขวางการเข้าถึงของของบรรเทาทุกข์ต่างๆที่นานาชาติได้ส่งมา
ช่วยเหลืออีก ซึ่งแม้ประเทศเนปาลได้น ากฎหมายที่มีมาปรับใช้ในการอ านวยความสะดวกส าหรับ  
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ แต่กฎหมายที่มีนั้นไม่ครอบคลุม
ถึงของบรรเทาทุกข์ทุกประเภท และการที่กฎหมายศุลกากรของประเทศเนปาลมิได้บัญญัติ พิธีการ
ศุลกากรที่บังคับใช้ในสถานการณ์เร่งด่วนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเข้าของบรรเทาทุกข์
โดยตรง ท าให้ของบรรเทาทุกข์ต้องตกค้างเป็นจ านวนมาก ประเทศเนปาลจึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว
เบื้องต้น โดยน าหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของ
บรรเทาทุกข์ที่ปรากฏในกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องการยกเว้นค่าภาษีอากรมาใช้  อย่างไรก็ตาม  
แม้ได้มีการแก้ไขโดยการให้รัฐบาลประกาศยกเว้นค่าภาษีอากรและผ่อนผันพิธีการศุลกากรส าหรับการ
น าเข้าของบรรเทาทุกข์เฉพาะกรณี แต่ก็ไม่ทันต่อสถานการณ์เร่งด่วนที่ต้องช่วยชีวิตผู้ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ เนื่องจากประเทศเนปาลมิได้น าหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ที่ปรากฏในกฎหมายระหว่างประเทศมาบังคับใช้อย่าง
ครอบคลุม นอกจากนี้แม้ประเทศเนปาลจะได้ลงนามตามความตกลงเพ่ืออ านวยความสะดวกด้าน   
พิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า ส่งออก และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติและ
เร่งด่วนกับองค์การสหประชาชาติ แต่มีปัญหาด้านการบังคับใช้ตามความตกลงดังกล่าว จนท าให้
องค์การสหประชาชาติออกมาเรียกร้องให้ประเทศเนปาลผ่อนผันพิธีการศุลกากรด้วยความรวดเร็ว  
ดังนั้น อุปสรรคด้านกฎหมายศุลกากรที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อสถานการณ์เร่งด่วนเช่นนี้ ท าให้กฎหมาย
ศุลกากรที่มีอยู่ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนท าให้การล าเลียงความช่วยเหลือด าเนิน
ไปอย่างล่าช้าและท าให้เกิดความสูญเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
   

                                           
 30 The Guardian, Nepal Government Criticised for Blocking Earthquake Aid to Remote Areas 
[Online], 20 May 2015. 
  BBC Nepal Quake: Airport Customs Holding up Aid Relief - Un [Online], 20 May 2015. 
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3.2  ประเทศอินโดนีเซีย 

 ประเทศอินโดนีเซียมีภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วย
เกาะต่างๆกว่า 17,500 เกาะ31 ประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่บนแนว“วงแหวนแห่งไฟ”อันเป็นแนวรอย
เลื่อนของเปลือกโลก จึงท าให้ประเทศอินโดนีเซียต้องประสบกับภัยพิบัติขนาดใหญ่อยู่บ่อยครั้ง32 
 ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในประเทศอินโดนีเซียและส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประเทศไทย คือ การเกิด
คลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวในทะเล โดยมีความ
รุนแรงของแผ่นดินไหว 9.3 ริกเตอร์33 คลื่นสึนามิดังกล่าวเคลื่อนที่เข้าซัดชายฝั่ง และได้ท าลายชีวิต
และทรัพย์สินของผู้คนในประเทศที่มีชายฝั่งติดกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตแ้ลพะเอเชียใต้ อันได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย พม่า อินเดีย ศรีลังกา และหมู่เกาะมัลดีฟส์ 
เป็นต้น ท าให้ประเทศต่างๆต้องพบกับความสูญเสีย ทั้งชีวิตประชาชนของตน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และทรัพย์สินอย่างมหาศาล รวมทั้งประชากรของประเทศทั่วโลกที่เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศ
เหล่านี้ด้วย คลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนี้ ได้คร่าชีวิตผู้คนเป็นจ านวนมากกว่า 220,000 คน นับเป็นความ
สูญเสียครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลก34 

 3.2.1 อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดจากพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทา
ทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของประเทศอินโดนีเซียท่ีมีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพ 

 จากการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อปีพ.ศ. 2547 นั้น ประเทศ
อินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้มากที่สุด35 ส าหรับในช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติ 
ประเทศอินโดนีเซียขาดกฎหมายการจัดการภัยพิบัติที่ครอบคลุมส าหรับการช่วยเหลือทั้งในประเทศ

                                           
 31 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, คู่มือการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (กรุงเทพฯ: ส านักข่าว
พาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก, 2555) หน้า 1-2. 
 32 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, การจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิด
ภัยพิบัติ กรณีศึกษาไทยและต่างประเทศ [ออนไลน์] 16 เมษายน 2558, หน้า 41. 
 33 กรมทรัพยากรธรณี, ความรู้เกี่ยวกับคลื่นยักษ์ "สึนามิ" [ออนไลน์], 20 พฤษภาคม 2558. แหล่งที่มา: http://www. 
dmr.go.th/main.php?filename=tsunami3 
 34 ดุษฎี บุญกาญจน์, “การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพของผู้ประสบภัยและการท าหน้าที่ของครอบครัวผู้ประสบภัยที่  
รอดชีวิตจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ บ้านน้ าเค็ม ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549) หน้า 9. 
 35 พิมลพรรณ อิศรภักดี, สึนามิ: การตายและบาดแผลจากพื้นที่ [ออนไลน์] 20 กรกฎาคม 2558. แหล่งที่มา: 
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/AnnualConference/ConferenceII/Article/Download/Article06.pdf 
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และการช่วยเหลือระหว่างประเทศ36 แม้ประเทศอินโดนีเซียมีสนธิสัญญาทั้งระหว่างประเทศ พหุภาคี
และทวิภาคีว่าด้วยการช่วยเหลือในภาวะภัยพิบัติ แต่กลับไม่มีกฎหมายบังคับใช้ส าหรับกรณีที่รัฐบาล
อินโดนีเซียต้องการความช่วยเหลือระหว่างประเทศ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนพิจารณา
ของรัฐบาลอินโดนีเซีย37 

 3.2.1.1 การไม่ระบุนิยามของค าว่า “ของบรรเทาทุกข์” โดยเฉพาะ 

  กฎหมายศุลกากรของประเทศอินโดนีเซียมิได้ก าหนดพิธีการศุลกากรที่บังคับใช้    
ในการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยตรง แต่ได้ปรับใช้
กฎหมายศุลกากรที่มีอยู่กับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ในภาวะภัยพิบัติ กล่าวคือ เดิมกฎหมาย
ศุลกากรของประเทศอินโดนีเซียที่ 10/199538 ในมาตรา 25 ได้ก าหนดให้ของที่ได้รับบริจาคเพ่ือใช้ใน
พิธีกรรมทางศาสนาสาธารณะ การกุศล และเพ่ือวัตถุประสงค์ทางสังคมและวัฒนธรรมได้รับยกเว้น
อากร39 และได้ขยายความระบุประเภทของดังกล่าวตามประกาศของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่ 
144/KMK.05/199740 ซึ่งระบุให้ของที่ได้รับมาเป็นของขวัญให้เปล่าเพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะในทาง
ศาสนา การกุศล เพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคมและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นอากรศุลกากรและ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม41 โดยการอนุมัติของอธิบดีกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตในนามของรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง 

- ของที่จ าเป็นส าหรับการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารทางศาสนา โรงพยาบาล 
สรรพเวชสถาน และโรงเรียน หรือของที่เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงคลังถาวร42 

                                           
 36 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Legal Issues from the 
International Response to the Tsunami in Indonesia [Online], 20 May 2015. Available from: http://www.ifrc.org/ 
PageFiles/125717/indonesia-cs.pdf 
 37 Ibid, p.7-8. 
 38 Law of the Republic of Indonesia No. 10/1995 concerning Customs Law [Online], 20 May 2015. 
Available from: http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Indonesia/ID_2005_Law_on_customs.pdf 
 39 Law of the Republic of Indonesia No. 10/1995 Concerning Customs Law, Article 25(1)(e) 
  “Article 25 (1) Exemption of the Import Duty shall be granted for import of : 
    (e) e. goods donated for public worship, charity, social, and cultural institutions;” 
 40 Decree of Finance Minister No. 144/KMK.05/1997 (Republic of Indonesia) [Online], 20 May 2015. 
Available from: http://www.flevin.com/id/lgso/translations/JICA%20Mirror/english/112.144%20KMK%2005%201997 
.eng.html 
 41 Decree of Finance Minister No. 144/KMK.05/1997 (Republic of Indonesia), Article 2. 
  “The import goods as meant in Article 1 shall be granted import duty and excise exemption.” 
 42 Decree of Finance Minister No. 144/KMK.05/1997 (Republic of Indonesia), Article 1(a). 
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- รถพยาบาล สิ่งอ านวยความสะดวกในการขนส่งผู้ป่วย บุคลากรทางศาสนา และ
บุคลากรทางการแพทย์43 

- อุปกรณ์ผ่าตัด อุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุที่ใช้ในการพันแผลโดยองค์การ
ด้านสังคม44 

- อาหาร ยารักษาโรค และเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ือสวัสดิ
ภาพของประชาชน45 
 ของดังกล่าวข้างต้น ต้องน าเข้ามาในนามขององค์กรหรือสถาบันที่มีวัตถุประสงค์
ด้านศาสนา การกุศล ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และการ
ยกเว้นค่าภาษีอากรของดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมศุลกากรและสรรพสามิตในนาม
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย46 
 การระบุประเภทของดังกล่าวสามารถน ามาปรับใช้กับของบรรเทาทุกข์ได้เพียง
บางส่วน รวมถึงมีข้อจ ากัดด้านคุณสมบัติของผู้น าเข้า ซึ่งเป็นอุปสรรคที่เกิดจากการที่ประเทศ
อินโดนีเซียไม่มีกฎหมายศุลกากรที่จะน ามาปรับใช้ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์โดยตรง 

 3.2.1.2 ปัญหาการลงทะเบียนเป็น “ผู้ได้รับสิทธิ” ใช้เวลานาน 

  การลงทะเบียนเป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติค่อนข้าง
ยุ่งยากและซับซ้อน กล่าวคือกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียก าหนดให้องค์การบรรเทาทุกข์

                                                                                                                         
  “a. goods needed for the construction or repair of worship buildings, hospitals, polyclinics, 
and schools or goods which will constitute their fixed assets;” 
 43 Decree of Finance Minister No. 144/KMK.05/1997 (Republic of Indonesia), Article 1(b). 

 “b. Clinic cars, patient transport facilities, public worship officer transport facilities, health 
officer transport facilities;” 
 44 Decree of Finance Minister No. 144/KMK.05/1997 (Republic of Indonesia), Article 1(e). 

“e. surgery instruments, therapeutic devices and dressing materials for social organizations;” 
 45 Decree of Finance Minister No. 144/KMK.05/1997 (Republic of Indonesia), Article 1(f). 
  “f. foods, medicines and clothes for free distribution to needy communities, including aid to 
natural disaster victims;” 
 46 Decree of Finance Minister No. 144/KMK.05/1997 (Republic of Indonesia), Article 3. 
  “(1) The organizations or institutes engaged in public worship, charity, social and cultural 
activities which are entitled to the exemption as meant in Article 2 shall be appointed by the Minister of Finance. 
 (2) The goods imported by the appointed organizations or institutes as meant in paragraph 
(1) shall be granted the exemption as meant in Article 2 after obtaining exemption decisions from the Director 
General of Customs and Excise on behalf of the Minister of Finance,” 
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ต่างประเทศต้องลงทะเบียนในประเทศตน เพ่ือควบคุมการด าเนินกิจกรรมขององค์กร แต่องค์การ
บรรเทาทุกข์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้เดิม ต้องประสบกับปัญหาการลงทะเบียนเนื่องจากใช้เวลาในการ
ลงทะเบียนนานหลายเดือนจึงจะสามารถเริ่มภารกิจบรรเทาทุกข์ได้ รวมถึงกระบวนการขั้นตอน     
ไม่โปร่งใสและขาดความแน่นอน47  
  นอกจากนี้องค์การระหว่างประเทศและในประเทศที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ
จ าต้องยื่นเอกสารต่างๆเป็นจ านวนมากเช่น รายงานการประชุมประจ าปีขององค์การนั้น หนังสือ
แต่งตั้งองค์การสาขาย่อยในประเทศอินโดนีเซียจากองค์การสาขาใหญ่ เอกสารยืนยันว่าเป็นองค์การที่
มิได้แสวงหาผลก าไร และแนวทางการด าเนินกิจกรรมขององค์การและต้องผ่านการตรวจสอบจาก
กระทรวงต่างประเทศและรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง48 
  ส าหรับองค์การในประเทศและองค์กรพัฒนาภาคเอกชนระหว่างประเทศที่เพ่ิงเข้า
มาริเริ่มปฏิบัติการในประเทศอินโดนีเซียหลังจากการเกิดภัยพิบัติสึนามิ การพิจารณาการยกเว้นอากร
แก่ของบรรเทาทุกข์ที่น าเข้ามาในนามองค์กรดังกล่าว ประเทศอินโดนีเซียจะพิจารณาเป็นกรณีไป 
ภายใต้การอ านวยความสะดวกของหน่วยงานบูรณะและฟ้ืนฟู (Agency of the Rehabilitation and 
Reconstruction : BRR) และภายใต้การอนุมัติโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง แต่องค์กรเหล่านี้หลาย
แห่งมิได้แจ้งการน าของบรรเทาทุกข์ที่จะน าเข้ามาให้ศุลกากรทราบล่วงหน้า รวมถึงมิได้แสดงขั้นตอน
กระบวนการปฏิบัติงานของตนโดยชัดเจน จากปัญหาเหล่านี้ จึงส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าในการ
ลงทะเบียนเป็นผู้ได้รับสิทธิ ซึ่งท าให้การน าเข้าของบรรเทาทุกข์อันจะได้รับการยกเว้นค่าภาษีอากร
เกิดความล่าช้า49 

 3.2.1.3 การตรวจสอบของบรรเทาทุกข์อย่างเข้มงวด 

  ปัญหาด้านพิธีการศุลกากรที่เป็นอุปสรรคในการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ที่ส าคัญอีก
เรื่องหนึ่งคือ การตรวจปล่อยของบรรเทาทุกข์มีความล่าช้า โดยมีรายงานว่าของบรรเทาทุกข์จาก
ต่างประเทศนับพันตันอันมีมูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐถูกทิ้งค้างไว้ที่ท่าเรือในอินโดนีเซียเพ่ือรอ  
การตรวจปล่อย โดยมีการประเมินว่า ของบรรเทาทุกข์จ านวน 217 ตู้คอนเทนเนอร์ถูกทิ้งค้างใน
ท่าเรือตันจุง ปริโอะก์ (Tanjung Priok Port) นอกเมืองจาร์กาตา ในขณะที่ 232 ตู้คอนเทนเนอร์และ
ยานพาหนะ 58 คันต้องรอการตรวจปล่อย ณ ท่าเรือเบลาวัน เมืองเมดาน ท าให้ของบรรเทาทุกข์ที่
เสียง่าย เกิดการบูดเน่า ยาหมดอายุ และของบรรเทาทุกข์เร่งด่วนเช่น เสื้อผ้า เต็นท์ ผ้าห่ม และ

                                           
 47 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Legal Issues from the International 
Response to the Tsunami in Indonesia [Online] 20 May 2015, p.13. 
 48 Ibid, p.21-22. 
 49 Ibid, p.22. 
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อุปกรณ์ผ่าตัด ซึ่งมีความส าคัญในงานบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ต้องใช้เวลาการตรวจปล่อยถึงหนึ่งเดือน
ซึ่งล่าช้าเกินไป50 
  ความล่าช้าดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการตรวจสอบที่ต้องการความมั่นใจและ      
เพ่ือป้องกันการลักลอบการน าเข้า และด้วยปริมาณของของบรรเทาทุกข์ที่มากมายจึงท าให้ต้อง
เข้มงวด แต่ในทางกลับกันการตรวจปล่อยของด้วยการจ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมกลับได้รับความ
รวดเร็วมากกว่า ซึ่งหลายหน่วยงานเกิดความไม่พอใจและเรียกร้องให้เกิดความโปร่งใส นอกจากนี้
หน่วยงานบรรเทาทุกข์บางแห่งแสดงความไม่พอใจกองทัพของประเทศอินโดนีเซียเนื่องจากระบบ
ราชการและการไม่ให้ความร่วมมือในการน าเข้าของบรรเทาทุกข์51 นอกจากนี้ ความล่าช้าดังกล่าว  
ท าให้ผู้น าเข้ามีภาระค่าใช้จ่ายด้านการเก็บรักษามาก จนบางครั้งค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษามากกว่า
มูลค่าของบรรเทาทุกข์ท่ีน าเข้ามา52 
  การที่ศุลกากรตรวจสอบของบรรเทาทุกข์อย่างเข้มงวดดังกล่าว ส่งผลกระทบท าให้
การล าเลียงของบรรเทาทุกข์ไปถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติล่าช้า ซึ่งความรวดเร็วในการส่งของ
บรรเทาทุกข์ให้ถึงมือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในช่วงเวลาหลังเกิดภัย พิบัติไม่นานนั้น เป็นสิ่ง
ส าคัญเพ่ือลดการสูญเสียชีวิตของผู้ประสบภัย และหากศุลกากรตรวจปล่อยของบรรเทาทุกข์เหล่านั้น
ล่าช้า อาจท าให้จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสูงขึ้น 

 3.2.1.4 ขั้นตอนการขอยกเว้นค่าภาษีอากรส าหรับของบรรเทาทุกข์ที่มีความ
ยุ่งยาก.................. 

  ข้อก าหนดของศุลกากรและขั้นตอนขอยกเว้นอากรส าหรับของบรรเทาทุกข์ค่อนข้าง
มีความยุ่งยาก ของบรรเทาทุกข์หลายกรณีได้รับการตรวจปล่อยล่าช้าเนื่องจากขาดเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ซึ่งหลายองค์กรเรียกร้องให้ประเทศอินโดนีเซียแจ้งกระบวนการพิจารณาการ
ยกเว้นอากรที่ชัดเจน รวมถึงท าหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนองค์กร เพ่ือหลีกเลี่ยงกรณี
เอกสารประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอ ซึ่งจากขั้นตอนที่ยุ่งยากเหล่านี้ บางองค์กรจึงยินยอมที่จะ
จ่ายค่าภาษีอากรแก่ของบรรเทาทุกข์ที่มีจ านวนไม่มากนักมากกว่าที่ด าเนินการขอยกเว้นอากรซึ่งใช้
เวลานาน53 

                                           
 50 Ibid. 
 51 Ibid, p.23. 
 52 Ibid, p.23-24. 
 53 Ibid, p.22. 
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 3.2.2 แนวทางในการด าเนินการแก้ไขเพื่ออ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากร
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

 ประเทศอินโดนีเซียได้มีการแก้ไขกฎหมายด้านการจัดการภัยพิบัติให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยใน
ปี ค.ศ. 2007 ประเทศอินโดนีเซียได้มีออกกฎหมายแม่บทการจัดการภัยพิบัติหมายเลข 2454 ซึ่งมี
เนื้อหาปรับปรุงจากกฎหมายที่มีอยู่ โดยมีเนื้อหาการจัดการภัยพิบัติครอบคลุมตั้งแต่ก่อนการเกิด 
ภัยพิบัติ การตอบสนองฉุกเฉิน ไปจนถึงหลังการเกิดภัยพิบัติ55 และต่อมาเมื่อปีค.ศ. 2008 รัฐบาลของ
ประเทศอินโดนีเซียได้มีการออกข้อบังคับที่ 2156 (Government Regulation) เพ่ือก าหนด
รายละเอียดการจัดการภัยพิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแม่บท นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติ (National Disaster Management Agency) เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่ดูแลและจัดการการตอบสนองในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ 

 3.2.2.1 การก าหนดนิยามของค าว่า“ภัยพิบัติ”“ของบรรเทาทุกข์”และ 
“ผู้ได้รับสิทธิ”………………… 

  ประเทศอินโดนีเซียได้ปรับปรุงกฎหมายศุลกากรโดยออกกฎหมายศุลกากร
หมายเลข 17/200657 เพ่ือเพ่ิมเติม“ของให้เปล่าเพื่อป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ”ให้ได้รับยกเว้นค่าภาษี
อากรด้วย58 ซ่ึง“ของให้เปล่าเพื่อป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ”หมายความรวมถึงของบรรเทาทุกข์ด้วย59 

                                           
 54 Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2007 Concerning Disaster Management [Online], 
25 May 2015 Available from: https://www.ifrc.org/docs/IDRL/956EN.pdf 
 55 Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2007 Concerning Disaster Management, Article 33. 
  “Disaster management shall comprise 3 (three) stages:  
   a. pre-disaster;  
    b. emergency response; and  
    c. post-disaster.” 
 56 Government regulation of the Republic of Indonesia Regulation Number 21 of 2008 Concerning 
Disaster Management [Online], 25 May 2015 Available from: http://www.preventionweb.net/files/30730_indo 
nesiaregulation212008concerning.pdf 
 57 Law Number 17 of 2006 Regarding Amendment to Law Number 10/1995 on customs [Online], 25 

May 2015. Available from: http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Indonesia/ID_2006%20amendment 
%20to_Customs_Law_10_1995.pdf 
 58 Law Number 17 of 2006 Regarding Amendment to Law Number 10/1995 on customs, Article 25(1)(d). 
  “d. Gifts/grants for worship for public, charity, social, cultural, or for prevention of natural disasters;” 
 59 Directorate General of Indonesia Custom & Excise, Customs Procedure for Clearance of Relief 
Consignment in the Event of Natural Disaster: Indonesia Experience, [Online], 25 May 2015. Available from: 



 
 

 

65 

และต่อมาเมื่อปีค.ศ. 2012 กระทรวงการคลังของประเทศอินโดนีเซียได้ออกข้อบังคับที่ 69/PMK. 
04/201260 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ตาม
กฎหมายศุลกากรหมายเลข 17/2006 ข้างต้น 
  ส าหรับค านิยามของค าว่า “ผู้ได้รับสิทธิ” ตามข้อบังคับที่ 69/PMK.04/2012 นี้ ได้มี
การระบุถึงนิยามของค าว่า “ภัยพิบัต”ิ โดยให้หมายความถึง “ภัยพิบัติธรรมชาติ”61 เท่านั้น 
  ส าหรับค านิยามของค าว่า “ของบรรเทาทุกข์” ตามข้อบังคับที่ 69/PMK.04/2012 
ได้ระบุว่าเป็นของหรือของให้เปล่าด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งหมายความ
รวมถึงของต่างๆที่มนุษย์ต้องการใช้เพ่ือด ารงชีวิตและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กู้ภัย นอกจากนี้บทบัญญัติ
ตามข้อบังคับดังกล่าวได้แบ่งประเภทของบรรเทาทุกข์เป็น กลุ่มของบรรเทาทุกข์ที่เป็นยานพาหนะ
และอุปกรณ์เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่ และกลุ่มของบรรเทาทุกข์ท่ีมิใช่ยานพาหนะและอุปกรณ์เครื่องมือ
ที่มีขนาดใหญ่62 

                                                                                                                         
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/ 
Facilitation/Activities%20and%20Programmes/Natural%20Disaster/Presentation%20Humanitarian%20Aid_Indonesia.ashx 
 60 Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.04/2012 Concerning Exemption of Import 
Duty and/or Excise on the Import of Goods of Gifts/Grants for the Purpose of Natural Disaster Management 
[Online], 20 May 2015. Available from : http://traderulebook.ekon.go.id/rulebook/document/1279?lang=en 
 61 Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.04/2012 Concerning Exemption of Import Duty 
and/or Excise on the Import of Goods of Gifts/Grants for the Purpose of Natural Disaster Management, Article 1. 
  “Natural disaster is a disaster caused by the event or series of events caused by nature such 
as earthquake, tsunami, volcanic eruption, flood, drought, hurricane, and landslide” 
 62 Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.04/2012 Concerning Exemption of Import Duty 
and/or Excise on the Import of Goods of Gifts/Grants for the Purpose of Natural Disaster Management, Article 1 
and Article 3. 
  Article 1 
  “Logistics is everything tangible can be used to meet the basic needs of human life that is 
consisted of clothing, food and board or its derivatives such as basic food, medicine, clothing and accessories, 
water, sleep suits, and so forth. 
  Equipment is any form of tools and equipment that can be used to help rescue and 
evacuation of affected communities, the fulfillment of basic needs and for the immediate restoration of vital 
infrastructure.” 
  Article 3 

  “(1) Goods of gifts/grants for the purpose of prevention of Natural Disasters as intended in 
Article 2 paragraph (1), include Logistics and Equipment. 
    (2) Equipment as intended in paragraph (1), are grouped into: 
    a. group of motorized vehicles and/or heavy equipment; and 

    b. groups of goods other than motorized vehicles and/or heavy equipment.” 
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  นอกจากนี้ในข้อบังคับดังกล่าวยังได้ระบุ “ผู้ได้รับสิทธิ” จากการอ านวยความ
สะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ เช่น หน่วยงานหรือสถาบันที่มี
วัตถุประสงค์ด้านศาสนา การกุศล ทางสังคมและวัฒนธรรม รัฐบาล องค์กรการปกครองส่วนภูมิภาค 
องค์การระหว่างประเทศ องค์กรภาคเอกชนต่างประเทศ เป็นต้น63 

 3.2.2.2 การก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาการอ านวยความสะดวกการผ่าน
พิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ 

  ข้อบังคับกระทรวงการคลังที่ 69/PMK.04/2012 ได้ก าหนดระยะเวลาของการ
อ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ ไว้ 3 ช่วงระยะเวลา 
ได้แก่ ช่วงระยะเวลาตอบสนองต่อภัยพิบัติฉุกเฉิน ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไปสู่การฟ้ืนฟูและการ
บูรณะซ่อมแซม  และช่วงระยะเวลาการฟ้ืนฟูและการบูรณะซ่อมแซม โดยต้องมีหนังสือรับรองจาก

                                           
 63 Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.04/2012 Concerning Exemption of Import Duty 
and/or Excise on the Import of Goods of Gifts/Grants for the Purpose of Natural Disaster Management, Article 4. 
  “(1) Applicants may submit an application for exemption of import duty and/or Excise on 
gifts/grants shipment as intended in Article 3 in the Disaster Emergency Response period and in the transition to 
the Rehabilitation and Reconstruction are: 

   a. agency or institution engaged in public worship, charity, social, or cultural; 
   b. Central Government or Regional Government; or 
   c. international agency or non-governmental foreign agencies. 

  (2) Applicant may submit an application for exemption of import duty and/or excise on 
gifts/grants import shipments as intended in Article 3 in the Rehabilitation and Reconstruction period are: 

   a. agency or institution engaged in public worship, charity, social, or cultural; or 
   b. Central Government or Regional Government. 

  (3) In case the applicant who filed the application for exemption of import duty and/or excise 
in the Rehabilitation and Reconstruction condition period as intended in paragraph (2) is an international agency 
or non-governmental foreign organizations. Filing of the application is in according to the provisions of exemption 
of import duty and/or Excise for international agencies and officials. 
  (4) Agency or organization who submitted an application for exemption of import duty and/or 
excise as intended in paragraph (1) a, and paragraph (2) a, shall meet the following requirements: 

   a. agency or institution is a legal entity domiciled in the territory of the Republic of Indonesia; 
  b. establishment of legal entities as intended in paragraph a shall be in accordance with 

laws and regulations as evidenced by a notary deed; and 
   c. agency or institution is non profit.” 
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ส านักงานจัดการและบรรเทาภัยพิบัติของอินโดนีเซีย (BNPB) หรือคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ
ประจ าพ้ืนที ่(BPBD)64 

 3.2.2.3 การก าหนดหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกด้านขั้นตอนพิธีการ
ศุลกากรให้รวดเร็ว 

  ข้อบังคับกระทรวงการคลังที่ 69/PMK.04/2012 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การอ านวย
ความสะดวกด้านขั้นตอนพิธีการศุลกากรไว้ เช่น การท าแบบฟอร์มเพ่ือให้ผู้น าเข้ากรอกเพ่ือขอยกเว้น
อากร65 การจัดท าเอกสารเพ่ือแจ้งการน าเข้าสินค้าแบบพิเศษ (Notification of Special Imported 
Goods)66 เป็นต้น 

                                           
 64 Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.04/2012 Concerning Exemption of Import Duty 
and/or Excise on the Import of Goods of Gifts/Grants for the Purpose of Natural Disaster Management, Article 2. 
  “(2) exemption of import duty and/or Excise as intended in paragraph (1), provided for the 
following conditions: 

   a. in the Disaster Emergency Response period; 
   b. in transition period to the Rehabilitation and Reconstruction; or 
   c. in Rehabilitation and Reconstruction period. 

  (3) Conditions as intended in paragraph (2), expressed in writing by the BNPB, BPBD, or 
Regional Government. 
  (4) Exemption of import duty and/or Excise as intended in paragraph (1), is given only to 
goods entered through the entrance (entry point) of international aid that has been set by the BNPB or BPBD.” 
 65 Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.04/2012 Concerning Exemption of Import Duty 
and/or Excise on the Import of Goods of Gifts/Grants for the Purpose of Natural Disaster Management, Article 5(1) 
and Article 6(1)  
  “Article 5(1) To get the exemption of import duty and/or excise on gifts/grants shipments as 
intended in Article 3 in the conditions of the Disaster Emergency Response and the transition to the Rehabilitation 
and Reconstruction period, applicant as intended in Article 4 paragraph (1) filed application in writing to the 
Director General through the Head of the Customs Office of the point of entry of goods by using the format as 
listed in Attachment I that is an integral part of this Ministerial Regulation.” 
  “Article 6(1) To get the exemption of import duty and/or Excise on gifts/grants import 
shipments as intended in Article 3 in the Rehabilitation and Reconstruction period, applicant as intended in 
Article 4 paragraph (2) shall submit an application in writing to the Director General or appointed Customs and 
Excise Official by using format as listed in Attachment III that is an integral part of this Ministerial Regulation.” 
 66 Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.04/2012 Concerning Exemption of Import Duty 
and/or Excise on the Import of Goods of Gifts/Grants for the Purpose of Natural Disaster Management, Article 10. 
  “(1) Customs Notification on the import shipment of gifts/grants as intended in Article 3 
carried out by using the Notification of Special Imported Goods (PIBK).” 
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 3.2.2.4 การก าหนดให้ของบรรเทาทุกข์ได้รับยกเว้นค่าภาษีอากร 

  ข้อบังคับกระทรวงการคลังที่ 69/PMK.04/2012  ก าหนดให้ของบรรเทาทุกข์ต่างๆ
ได้รับยกเว้นค่าภาษีอากรและภาษีสรรพสามิตในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ โดยระบุให้อธิบดีกรม
ศุลกากรและสรรพสามิตเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติ67 

 3.2.2.5 การก าหนดให้ของบรรเทาทุกข์ได้รับยกเว้นการควบคุมจากข้อห้าม
ข้อจ ากัด.......... 

  ข้อบังคับกระทรวงการคลังที่ 69/PMK.04/2012 ได้ก าหนดให้ข้อบรรเทาทุกข์ที่อยู่
ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานอ่ืน ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ ของบรรเทา
ทุกข์นั้นน าเข้าโดยผู้ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานจัดการและบรรเทาภัยพิบัติของอินโดนีเซีย 
(BNPB) หรือคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติประจ าพ้ืนที่ (BPBD)68 

                                           
 67 Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.04/2012 Concerning Exemption of Import Duty 
and/or Excise on the Import of Goods of Gifts/Grants for the Purpose of Natural Disaster Management, Article 5 
and Article 6. 
  “Article 5 
  (6) Director General of Customs and Excise or appointed Official on behalf of the Minister 
gives approval or rejection on the application as intended in paragraph (1) within the maximum period of 14 
(fourteen) working days since the date the complete application is received.” 
  “Article 6 
  (4) On the application for exemption of import duty and/or excise as intended in paragraph 
(1), Director General or appointed Customs and Excise Official on behalf of the Minister gives approval or rejection 
within 14 (fourteen) working days from the date of application received complete.” 
 68 Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.04/2012 Concerning Exemption of Import Duty 
and/or Excise on the Import of Goods of Gifts/Grants for the Purpose of Natural Disaster Management, Article 6 
and Article 8. 
  “Article 6 (3) In case the import shipments gifts/grants import shipments as intended in Article 
3 is the provision of goods affected by the ban and/or restrictions on imports, in addition to comply with the 
provisions as intended in paragraph (2), application must be accompanied by a recommendation letter from the 
relevant technical agencies authority to establish rules concerning the prohibition and/or restrictions on imports.” 
  “Article 8 (4) In case the shipment gifts/grants as intended in Article 3 is the provision of 
goods affected by the ban and/or restrictions on imports, in addition to comply with the provisions as intended in 
paragraph (2), application must be accompanied by: 

   a. recommendation letter from the relevant technical agencies authorized to establish rules 
concerning the prohibition and/or restrictions on imports; or 

 b. list of items as intended in paragraph (3) a that is validated by the BNPB or BPBD after a 
delegation of authority from the relevant technical agencies as intended in the paragraph a.” 
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 3.2.2.6 การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดการกับของบรรเทาทุกข์ 

  ข้อบังคับกระทรวงการคลังที่ 69/PMK.04/2012 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดการ
กับของบรรเทาทุกข์69 ได้แก่ หลักเกณฑ์กรณีที่ของบรรเทาทุกข์นั้นได้โอนไปเป็นของผู้อ่ืน หรือของ
บรรเทาทุกข์นั้นได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานนอกเหนือไปจากการบรรเทาทุกข์70 หลักเกณฑ์การ
ท าลายของบรรเทาทุกข์71 และหลักเกณฑ์การส่งของบรรเทาทุกข์กลับออกไป72 เป็นต้น 

                                           
 69 Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.04/2012 Concerning Exemption of Import Duty 
and/or Excise on the Import of Goods of Gifts/Grants for the Purpose of Natural Disaster Management, Article 11. 
  “Against the shipment of gifts/grants for the purpose of prevention of Natural Disasters in the 
form of motorized vehicles and/or heavy equipment as intended in Article 3 paragraph (2) a which has been 
granted exemption of import duty and/or excise, conducted by: 

   a. transfer; 
   b. destroyed; or 
   c. re-exported” 

 70 Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.04/2012 Concerning Exemption of Import Duty 
and/or Excise on the Import of Goods of Gifts/Grants for the Purpose of Natural Disaster Management, Article 12. 
  “(1) Transfer as intended in Article 11 a in the form transfer of rights, transfer of assets, or 
changes in the use of gift goods for other activities outside of its designation by the receiving facility of exemption 
of import duty and/or excise. 
    (2) To obtain approval of the transfer as intended in Article 11 a, the applicant shall file an 
application to the Director General or appointed Customs and Excise Official. 
    (3) Applicant as intended in paragraph (2) is: 

    a. agency or agencies engaged in public worship, charity, social, or cultural; 
    b. Central Government or Regional Government; or 
    c. international agency or non-governmental foreign agencies. 

    (4) For motorized vehicles and heavy equipment, application as intended in paragraph (2) is 
proposed by the leader or the competent authority of the applicant as intended in paragraph (3) and shall be 
accompanied by: 
    a. decisions on the provision of facility for exemption of import duty and/or excise; 
    b. Notification of Special Imported Goods (PIBK); and 
    c. The original physical evidence such as photos, a physical check the engine number and 
chassis number of motorized vehicles or heavy equipment. 
    (5) In case the application as intended in paragraph (2) filed for motorized vehicles, in 
addition to comply with the provisions as intended in paragraph (4), application must be accompanied by Form B. 
    (6) On the application as intended in paragraph (2) which meets the requirements as 
intended in paragraph (4), Director General or appointed Customs and Excise Official on behalf of the Minister 
gives approval or rejection within 14 (fourteen) working days as from the date of complete application is received. 
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    (7) In case the application as intended in paragraph (2) is approved, Director General or 
appointed Customs and Excise Official on behalf of the Minister issued a decision on the exemption of import 
duty and/or excise. 
    (8) In case the application as intended in paragraph (2) is rejected, Director General or 
appointed Customs and Excise Official on behalf of the Minister delivering a notification stating the reasons for 
rejection.” 
71 Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.04/2012 Concerning Exemption of Import Duty and/or Excise 
on the Import of Goods of Gifts/Grants for the Purpose of Natural Disaster Management, Article.13. 
  “(1) To obtain approval of destroying as intended in Article 11 b, applicant shall file an 
application to the Director General or appointed Customs and Excise Official, by stating the reason for destroying. 
    (2) Applicant as intended in paragraph (1) is: 
    a. agency or agencies engaged in public worship, charity, social, or cultural; 
    b. Central Government or Regional Government; or 
    c. international agency or non-governmental foreign agencies.  
    (3) For motorized vehicles and heavy equipment, application as intended in paragraph (1) 
shall be accompanied by: 
    a. decision on the exemption of import duty and/or excise; 
    b. Notification of Special Imported Goods (PIBK); and 
    c. The original physical evidence such as photos, a physical check the engine number and 
chassis number of motorized vehicles or heavy equipment.  
    (4) In case the application as intended in paragraph (1) is filed for motorized vehicles, in 
addition to comply with the provisions as intended in paragraph (3), application must be accompanied by Form B. 
    (5) On the application as intended in paragraph (1) which meets the requirements as 
intended in paragraph (3), Director General or appointed Customs and Excise Official on behalf of the Minister 
gives approval or rejection within 14 (fourteen) working days as from the date of complete application is received. 
    (6) In case the application as intended in paragraph (1) is approved, Director General or 
appointed Customs and Excise Official on behalf of the Minister issues a decision on the approval of destroying 
without any obligation to pay import duties and/or excise. 
    (7) In case the application as intended in paragraph (1) is rejected, Director General of 
Customs and Excise or appointed Official on behalf of the Minister delivering a notification by stating reasons for 
rejection.” 
 72 Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.04/2012 Concerning Exemption of Import Duty 
and/or Excise on the Import of Goods of Gifts/Grants for the Purpose of Natural Disaster Management, Article 14. 
  “(1) To obtain approval of re-exported as intended in Article 11 c, applicant shall file an 
application to the Director General or appointed Customs and Excise Official, by stating the reasons for re-export. 
(2) Applicant as intended in paragraph (1) is: 

    a. agency or agencies engaged in public worship, charity, social, or cultural; 
    b. Central Government or Regional Government; or 
    c. international agency or non-governmental foreign agencies. 
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  นอกจากนี้ประเทศอินโดนีเซียได้จัดท าคู่มือแนวทางบทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศและองค์การที่มิใช่รัฐบาลระหว่างการตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉิน 73 ซึ่งในคู่มือดังกล่าว
ก าหนดให้ศุลกากรอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยมีหลักเกณฑ์สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การอ านวยความ
สะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ที่ปรากฏในกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เช่น การท าเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรให้มีความเรียบง่าย การยกเว้นค่าภาษีอากรแก่
ของบรรเทาทุกข์ การยกเว้นการควบคุมของบรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัดบางประการ เป็นต้น74 
 จากบทเรียนเมื่อครั้งเกิดคลื่นยักษ์สึนามิในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ     
ปีพ.ศ. 2547 อันท าให้ประเทศอินโดนีเซียได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง โดยอุปสรรคส าคัญเมื่อเกิด
ภาวะภัยพิบัติในประเทศอินโดนีเซียคือ กฎหมายศุลกากรที่ไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือบังคับใช้ใน
สถานการณ์ภัยพิบัติอย่างครอบคลุม ส่งผลให้การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก   
ภัยพิบัติล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับความไม่ชัดเจนของขอบเขตหน้าที่ของแต่ละ

                                                                                                                         
    (3) For motorized vehicles and heavy equipment, application as intended in paragraph (1) 
shall be accompanied by: 

    a. decision on the exemption of import duty and/or excise; 
    b. Notification of Special Imported Goods (PIBK); and 

     c. The original physical evidence such as photos, a physical check the engine number and 
chassis number of motor vehicles or heavy equipment. 
    (4) In case the application as intended in paragraph (1) is filed for motorized vehicles, in 
addition to comply with the provisions as intended in paragraph (3), application must be accompanied by Form B. 
    (5) On the application as intended in paragraph (1) which meets the requirements as 
intended in paragraph (3), Director General or appointed Customs and Excise Official on behalf of the Minister 
gives approval or rejection within 14 (fourteen) working days as from the date of complete application is received. 
    (6) In case the application as intended in paragraph (1) is approved, Director General or 
appointed Customs and Excise Official on behalf of the Minister issues a decision on the approval of re-exported 
without paying import duties and/or excise. 
    (7) In case the application as intended in paragraph (1) is rejected, Director General or appointed 
Customs and Excise Official on behalf of the Minister submits a notification stating the reasons for rejection.” 
 73 National Agency for Disaster Management (BNBP), Guideline on the Role of the International 
Organizations and Foreign Non-Government Organizations During Emergency Response [Online], 21 May 
2015. Available from: https://www.emknowledge.gov.au/resource/get/?id=4855 
 74 Palang Merah Indonesia and International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 
International Disaster Response Law (IDRL) in Indonesia: An analysis of the impact and implementation of 
Indonesia’s legal framework for international disaster assistance [Online], 21 May 2015. Available from: 
http://adore.ifrc.org/Download.aspx?FileId=61083&.pdf 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ อันส่งผลให้เกิดความสับสนแก่หน่วยงานต่างๆที่น าเข้า
ของบรรเทาทุกข์  นอกจากนี้ยังขาดการเตรียมพร้อมและขาดความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานอันส่งผลให้ของบรรเทาทุกข์มิได้น าไปใช้เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ    
ซึ่งประเทศอินโดนีเซียได้เรียนรู้จากบทเรียนในครั้งนี้และแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายให้มีความชัดเจนและ
สามารถตอบสนองการจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  นอกจากนี้ด้วยเหตุที่ประเทศอินโดนีเซียประสบภัยพิบัติที่รุนแรง จนท าให้ประเทศ
ได้รับความเสียหายอย่างหนัก การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของ
บรรเทาทุกข์จึงมิได้จ ากัดแค่ช่วยระยะเวลาเกิดภัยเท่านั้น แต่ยังขยายระยะเวลาไปอีกถึง 4 ปี รวมทั้ง
การด าเนินงานของศุลกากรอินโดนีเซียจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการภัยพิบัติ
ตลอดเวลา75 
  อย่างไรก็ตาม จากการประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคเรื่องบทบาทของศุลกากร       
ในเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ ณ กรุงเทพมหานคร นายAchmad Djaelani เจ้าหน้าที่กาชาด     
ของประเทศอินโดนีเซียได้รายงานว่า  ถึงแม้ประเทศอินโดนีเซียจะมีประสบการณ์การน าเข้า        
ของบรรเทาทุกข์และอุปกรณ์ต่างๆจากเหตุการณ์การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2547 และ       
มีกฎหมายแม่บท (main laws) ในการอ านวยความสะดวกส าหรับการบรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์     
ภัยพิบัติ แตป่ระเทศอินโดนีเซียยังต้องประสบกับปัญหาการน าเข้าอาหารและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ที่มีฉลากไม่ถูกต้องและไม่เพียงพอ ซึ่งรวมถึงเอกสารประกอบจากผู้บริจาคที่ไม่ครบตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมาย และการขาดการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง76 
  ปัจจุบัน ประเทศอินโดนีเซียไม่ได้รับอนุวัติการอนุสัญญาเกียวโต ภาคผนวกเฉพาะเจ 
บทที่ 5 อันว่าด้วยเรื่องพิธีการศุลกากรส าหรับของบรรเทาทุกข์มาบังคับใช้เป็นกฎหมายภายใน แต่มี
กฎหมายรองรับการจัดการภัยพิบัติทั้งก่อนการเกิดภัยพิบัติ การตอบสนองฉุกเฉินเมื่อเกิดภั ยพิบัติ 
และหลังการเกิดภัยพิบัติซึ่งค่อนข้างครอบคลุม อันส่งผลให้ประเทศอินโดนีเซียสามารถจัดการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการแก้ไขกฎหมายศุลกากร
ให้การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ได้รับความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่ง สอดคล้องกับ

                                           
 75 Directorate General of Indonesia Custom & Excise, Customs Procedure for Clearance of Relief 
Consigment in the Event of Natural Disaster: Indonesia Experience [Online], 25 May 2015. 
 76 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies World Customs Organization and 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Regional Seminar on the Role of Customs in 
Natural Disaster Relief [Online], 13 May 2015. Available from: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/ 
2013/november/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/Natural%
20Disaster/Regional%20Seminar%20on%20the%20Role%20of%20Customs%20in%20Natural%20Disaster%20Relief
%20-%20final%20report.ashx 



 
 

 

73 

หลักเกณฑ์ทีป่รากฏในกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงพิธีการศุลกากรให้มีความชัดเจน
และโปร่งใส เพ่ือให้ผู้น าเข้าของบรรเทาทุกข์ได้ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการน าเข้าของ     
บรรเทาทุกข์ที่ชัดเจนเพ่ือร่นระยะเวลาการปฏิบัติพิธีการศุลกากร และสามารถอ านวยความสะดวก
ด้านพิธีการศุลกากรส าหรับของบรรเทาทุกข์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย  

3.3 ประเทศญี่ปุ่น 

 ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดในโลก77 เนื่องจากมีภูมิประเทศตั้งอยู่ใน
แนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่เรียกว่า “วงแหวนแห่งไฟ” (Pacific Ring of Fire หรือ the Ring of 
fire) มีลักษณะเป็นเส้นเกือกม้าในมหาสมุทรแปซิฟิก วางตัวตามแนวร่องสมุทรที่แผ่นเปลือกโลกยังมี
การเคลื่อนตัวและชนกัน โดยครอบคลุมพ้ืนที่หลายประเทศตั้งแต่ทวีปอเมริกาจนถึงทวีปเอเชียซึ่ง  
การเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณวงแหวนแห่งไฟ 
และการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณรอยเลื่อนของเปลือกโลกในทะเลส่วนใหญ่จะส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์     
สึนามิตามมาและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน78อย่างมหาศาล 
 ประเทศญี่ปุ่นมีประสบการณ์และบันทึกที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ
หลายครั้ง ในอดีตประเทศญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาล คือ 
แผ่นดินไหวฮันชิน (The Great Hanshin earthquake) หรือ แผ่นดินไหวที่โกเบ ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่
ร้ายแรงที่สุดในรอบ 72 ปี นับตั้งแต่การเกิดแผ่นดินไหวที่คันโต (Kanto) เมื่อปี 2466 โดยมีผู้เสียชีวิต
ทั้งสิ้น 6,434 คน 

 3.3.1 อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดจากพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทา
ทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่นที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพ 

 แผ่นดินไหวโกเบเมื่อปีพ.ศ. 2538 ท าให้เห็นจุดอ่อนของการจัดการภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่น
หลายประการ ทั้งการเตรียมพร้อมโดยภาครัฐและการเปิดรับความช่วยเหลือทางจากต่างประเทศ ดังนี้ 

 3.3.1.1 การตรวจสอบของบรรเทาทุกข์อย่างเข้มงวด 

  ประเทศญี่ปุ่นมีความลังเลที่จะรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ด้วยสาเหตุความ
หยิ่งทะนงในเชื้อชาติของตน และไม่ต้องการรับความช่วยเหลือจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มด้อยพัฒนา
กว่าญี่ปุ่น รวมถึงระบบราชการและกระบวนการตัดสินใจที่ซับซ้อน ไม่สามารถตัดสินใจอย่าง
ทันทีทันใดต่อข้อเสนอการให้ความช่วยเหลือจากหลายประเทศทั่วโลก และเนื่องจากในขณะนั้น 

                                           
 77 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, การจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิด
ภัยพิบัติ กรณีศึกษาไทยและต่างประเทศ [ออนไลน์] 16 เมษายน 2558, หน้า 8. 
 78 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 39-40. 
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กฎหมายศุลกากรของประเทศญี่ปุ่นมิได้ก าหนดพิธีการศุลกากรที่บังคับใช้ในการอ านวยความสะดวก
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะ ท าให้ศุลกากรไม่มีกฎหมายให้อ านาจในการผ่อนผันพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ กระบวนการตรวจสอบของบรรเทาทุกข์ที่น าเข้าจึง
ค่อนข้างใช้เวลานาน ส่งผลกระทบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม
ทันเวลา79 

 3.3.1.2 การไม่ผ่อนผันข้อห้ามข้อจ ากัดการควบคุมของบรรเทาทุกข์ 

  เนื่องจากการไม่ปรากฏพิธีการศุลกากรเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้า
ของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ดังนั้นระเบียบและหลักเกณฑ์ที่มีอยู่จึง
ไม่อนุญาตให้น าเข้าเวชภัณฑ์ สิ่งของบรรเทาทุกข์ สุนัขกู้ภัยและอ่ืนๆเข้ามาในประเทศโดยไม่ผ่าน   
การตรวจสอบ 80 
  จะเห็นได้ว่าสภาพปัญหาด้านพิธีการศุลกากรที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวที่เมืองโกเบ 
เกิดจากปัญหากฎหมายศุลกากรของประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ได้ก าหนดพิธีการศุลกากรเพ่ือบังคับใช้ใน
สถานการณ์ภัยพิบัติ ท าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้รับของบรรเทาทุกข์ไม่ทันท่วงที อีกทั้งไม่มี
การผ่อนปรนข้อห้ามข้อจ ากัดใดๆ จึงท าให้ศุลกากรต้องตรวจสอบของบรรเทาทุกข์ที่น าเข้ามาจาก
ต่างประเทศอย่างเคร่งครัดจนไม่ทันการณ์ ท าให้กฎหมายศุลกากรของประเทศญี่ปุ่นเป็นอุปสรรค
ส าคัญที่ขัดขวางการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และท าให้
เกิดความสูญเสียในวงกว้าง 

 3.3.2 แนวทางในการด าเนินการแก้ไขเพื่ออ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากร
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัต ิ

 แผ่นดินไหวโกเบเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการจัดการ  
ภัยพิบัติภายในประเทศญี่ปุ่น และขยายไปสู่การด าเนินนโยบายระหว่างประเทศของญี่ปุ่น อาทิ     
การก าหนดบทบาทเป็นผู้น าในภูมิภาคด้านการจัดการภัยพิบัติ การริเริ่มและผลักดันการจัดท า
แผนงานป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเฮียวโกะ เป็นต้น รวมทั้งได้ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการ  
ภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่น จนปัจจุบันการจัดการภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่น ได้รับการยอมรับว่าเป็น
ระบบที่ดีท่ีสุดในโลก81 

                                           
 79 Glen S. Fukushima, The Great Hunshin Earthquake [Online], 23 March 2015. Available from: http:// 
www.jpri.org/publications/occasionalpapers/op2.html 
 80 Ibid. 
 81 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, การจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิด
ภัยพิบัติ กรณีศึกษาไทยและต่างประเทศ [ออนไลน์] 16 เมษายน 2558, หน้า 15. 
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  ประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนามาตรการพิธีการศุลกากรเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิรุนแรงในเขตโทโฮกุของเกาะฮอนชูเมื่อปีพ.ศ. 2554 ซึ่งมี
ความรุนแรงถึง 8.9 ริกเตอร์ และท าให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่มชายฝั่งด้านตะวันออกของเกาะฮอน
ชู และท าให้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้รับความเสียหายและเกิดการระเบิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้ง
นี้นับเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยมีผู้เสียชีวิตถึง 15,373 คน82  
  ด้วยประเทศญี่ปุ่นมีการปรับปรุงการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้
การเกิดภัยพิบัติครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ขณะที่
มีข้อเสนอความช่วยเหลือจาก 142 ประเทศทั่วโลก รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประเมินความต้องการที่จ าเป็น
อย่างรอบคอบ และยอมรับความช่วยเหลือจาก 24 ประเทศเท่านั้น ความช่วยเหลือหลักที่ต้องการ 
ได้แก่ ทีมกู้ภัยที่มีความเชี่ยวชาญ และทีมแพทย์ฉุกเฉิน โดยประเทศญี่ปุ่นเปิดรับความช่วยเหลือด้าน
การกู้ภัยจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน ออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป83  
  การที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศน้อย ท าให้ประเทศญี่ปุ่น
ก าหนดหลักเกณฑ์พิธีการศุลกากรที่อ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เฉพาะ
คราวไป โดยประเมินจากความรุนแรงและผลกระทบของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ซึ่งในเหตุการณ์แผ่นดินไหว
และคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นในเขตโทโฮกุ ส านักศุลกากรและพิกัดอัตราศุลกากร (Customs and Tariff 
Bureau) กระทรวงการคลังของประเทศญี่ปุ่น ได้ด าเนินการออกข้อบังคับเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ ดังต่อไปนี้84 

 3.3.2.1 การก าหนดหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกด้านขั้นตอนพิธีการ
ศุลกากรให้รวดเร็ว.......... 

  ข้อบังคับดังกล่าวได้ก าหนดหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกด้านเอกสารที่ต้องใช้
ในการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์  เช่น การอนุญาตให้สถาบัน องค์กรทั้ง
ภาครัฐและองค์กรสนับสนุนภาคเอกชนเฉพาะสัญชาติญี่ปุ่นที่น าเข้าของบรรเทาทุกข์สามารถใช้ใบขน
สินค้าขาเข้าแบบพิเศษส าหรับของบรรเทาทุกข์ (Aid Supplies Import Declaration Form) รวมถึง
การลดความยุ่งยากด้านการส าแดงทางศุลกากร โดยของบรรเทาทุกข์ที่ไม่มีมูลค่าทางการค้าและที่
                                           
 82 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 62-63 
 83 เร่ืองเดียวกัน. 
 84 ข้อมูลจากเว็บไซต์ศุลกากรประเทศญี่ปุ่น [Online], 23 March 2015. Available from: http://www.customs.go.jp 
/news/news/20110318_index.htm โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลภาษาไทยจากผลงานวิชาการเรื่อง แนวทางการยกร่างระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับ The Written Summary Declarations ใน Model Agreement ระหว่างองค์การสหประชาชาติกับกรมศุลกากร
เกี่ยวกับการน าเข้า ส่งออก และผ่านแดนของของบรรเทาอุบัติภัย ของนายดิศวร์พล ชัยวิสุทธิ์ นักวิชาการศุลกากรช านาญการ 
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น าเข้ามาเพ่ือมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จะได้รับยกเว้นอากรและภาษีบริโภคโดยไม่ต้องใช้
ใบส าคัญรับรองของบริจาคที่ได้รับการยกเว้นภาษี (Statement of tax-exempt donations)  

 3.3.2.2 การยกเว้นค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆแก่ของ
บรรเทาทุกข.์.................. 

  ข้อบังคับดังกล่าวก าหนดให้ของบรรเทาทุกข์ได้รับยกเว้นจากภาษีศุลกากร ภาษี
บริโภค รวมถึงการผ่อนปรนข้อบังคับส าหรับยานพาหนะที่ขนส่งของบรรเทาทุกข์ ณ ท่าเรือที่อนุญาต
ให้ท าการค้ากับต่างประเทศ (Open ports) หรือสนามบินศุลกากร โดยการขนถ่ายของบรรเทาทุกข์จะ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งรายงานข้อมูลการน าเข้าล่วงหน้าก่อนที่ยานพาหนะนั้นจะมาถึง และได้รับ
ยกเว้นภาษีระวาง (Tonnage Tax) เมื่อกลับออกไป ส่วนยานพาหนะที่เข้ามาทางท่าเรือที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้ท าการค้ากับต่างประเทศ (Closed Ports) เพ่ือขนถ่ายของบรรเทาทุกข์ จะได้รับการยกเว้น
ให้ไม่ต้องขอใบอนุญาตทางศุลกากรและได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมขาเข้าท่าเรือ 

 3.3.2.3 การยกเว้นการควบคุมของบรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัด 

  ข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่อนปรนพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ 
กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยทางอาหาร (Food Sanitation Act) ก าหนดให้การน าเข้า
อาหารและเครื่องดื่มที่น าเข้ามาเพ่ือจ าหน่ายโดยทั่วไป ต้องขออนุญาตจากกระทรวงสุขภาพ แรงงาน 
และสวัสดิการ (Ministry of Health, Labour and Welfare) ก่อน แต่หากเป็นการน าเข้ามาเพ่ือ
แจกจ่ายผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จะได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องท าเรื่องขออนุญาต 
  นอกจากนี้ข้อบังคับดังกล่าวยังผ่อนปรนมาตรการตามกฎหมายที่ก าหนดเกี่ยวกับยา 
(Pharmaceutical Affairs Law) กล่าวคือ โดยปกติการน าเข้าเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต้อง
เป็นของที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับยาและต้องรายงานรายการสินค้าดังกล่าวต่อส านักสุขภาพและ
สวัสดิการส่วนภูมิภาค (Regional Bureau of Health and Welfare) ก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร 
อย่างไรก็ตาม หากเป็นช่วงเกิดภัยพิบัติ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่น าเข้ามาส่วนมากจะไม่มีชื่อเรียก
เฉพาะและระบุผู้น าเข้าได้ยาก จึงอนุโลมให้ผ่านพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยได้โดยไม่ต้องรายงานการ
น าเข้า แตเ่มื่อได้ล าเลียงของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแล้ว ให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ประเภทดังกล่าวต่อส านักสุขภาพและสวัสดิการส่วน
ภูมิภาคต่อไป 
  จากการศึกษาเรื่องพิธีการศุลกากรที่ใช้อ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้าของ
บรรเทาทุกข์ของประเทศญี่ปุ่นนั้น เห็นได้ว่า พิธีการศุลกากรดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม
อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ อนุสัญญาระหว่าง
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ประเทศและตราสารต่างๆ โดยมีการเพ่ิมเติมพิธีการศุลกากรที่ช่วยอ านวยความสะดวกการผ่าน     
พิธีการศุลกากรนอกเหนือจากที่ปรากฏในหลักเกณฑ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศข้างต้น ซึ่งเป็น
ข้อดีของการที่ประเทศญี่ปุ่นมิได้ยอมรับเอาอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 
เรื่องของบรรเทาทุกข์มาอนุวัติการบังคับใช้ทั้งหมด กล่าวคือ ประเทศญี่ปุ่นสามารถก าหนดพิธีการ
ศุลกากรที่ใช้อ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ได้อย่างยืดหยุ่นและเหมาะสมกับ
บริบทของกฎหมายภายในของประเทศญี่ปุ่นที่ใช้บังคับอยู่นั่นเอง 
  นอกจากนี้ การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่นเพ่ือผ่อน
ผันขั้นตอนด้านเอกสารและข้อจ ากัดบางประการนั้น ส่งผลให้ความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติได้รวดเร็ว ซึ่งเป็นกรณีศึกษาส าหรับการปรับปรุงพิธีการศุลกากรเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
  ทั้งนี้ในงานสัมมนาระดับภูมิภาคเรื่องบทบาทของศุลกากรในสถานการณ์ภัยพิบัติ   
ณ กรุงเทพมหานคร ผู้แทนของประเทศญี่ปุ่นได้ระบุว่าในเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิรุนแรง
ในเขตโทโฮกุของเกาะฮอนชูเมื่อปีพ.ศ. 2554 รัฐบาลของประเทศญี่ ปุ่นมีพิธีการศุลกากรที่
เตรียมพร้อมเพ่ือรับมือในเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งพิธีการศุลกากรเหล่านี้ได้รวมการยกเว้นค่าภาษี
อากร และอ านวยความสะดวกการตรวจปล่อยของบรรเทาทุกข์ รวมถึงยกเว้นค่าธรรมเนียมในการ
ตรวจของบรรเทาทุกข์ และให้ผู้น าเข้าสามารถปฏิบัติพิธีการนอกสถานที่ได้ นอกจากนี้ผู้แทนของ
ประเทศญี่ปุ่นได้เน้นย้ าว่าหลักส าคัญประการแรกในการรักษาชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติใน
ภาวะฉุกเฉิน คือความรวดเร็วในการอ านวยความสะดวกทางด้านพิธีการศุลกากร85นั่นเอง 

3.4  ประเทศไนจีเรีย 

 ประเทศไนจีเรียตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกา มีประชากรราว 170.1 ล้านคน 
(ข้อมูลเมื่อปีพ.ศ. 2555) ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆประมาณ 250 เผ่า และเป็นประเทศที่มีประชากร
มากที่สุดในภูมิภาคแอฟริกา86 
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไนจีเรียต้องประสบกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างรุนแรง อันส่งผลให้เกิดภัยพิบัติน้ าท่วม พายุ และภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรงในหลาย

                                           
 85 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies World Customs Organization and 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Regional Seminar on the Role of Customs in 
Natural Disaster Relief [Online] 13 May 2015, p.4. 
 86 เสรี มุทธาธาร, การประเมินกระบวนการตรวจลงตราในรอบ 5 ปี: กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา 
[ออนไลน์] 15 กรกฎาคม 2558. แหล่งที่มา:  http://www.mfa.go.th/dvifa/contents/filemanager/files/nbt/nbt6/IS/IS6013.pdf 
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พ้ืนที่ของประเทศ ซึ่งท าให้ประชากรได้รับผลกระทบเป็นจ านวนมาก87 โดยสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติ
ส่วนใหญ่ที่เกิดข้ึนในประเทศไนจีเรียนั้น เกิดจากปัจจัยเรื่องอัตราการขยายตัวของจ านวนประชากรที่
เพ่ิมสูงอย่างรวดเร็ว ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ รวมถึงปัญหาทางสังคมและการเมือง ท าให้เกิด
การแก่งแย่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ประเทศไนจีเรียจึงกลายเป็นประเทศที่มีอัตราความเสี่ยงสูง
ในการเกิดภัยพิบัติ88 

 3.4.1 อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดจากพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทา
ทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของประเทศไนจีเรียที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพ 

 ในปีค.ศ. 2012 เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสี่สิบปีในรัฐมาคูร์ดี (Makurdi) และ
พ้ืนที่ทางตอนกลางของประเทศไนจีเรีย อันเป็นผลจากฝนตกหนักในช่วงฤดูฝนของปี  ส่งผลให้เกิดน้ า
ไหลบ่าเข้าท่วมพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท าการเกษตรของชาวไนจีเรียเป็นบริเวณกว้าง 89 สร้างความ
เสียหายแก่ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน รวมถึงทรัพย์สินและที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนสูญหาย มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบถึง 7 ล้านคน ประชาชนจ านวน 2 ล้านคนต้องไร้ 
ทีอ่ยู่อาศัย และมีผู้เสียชีวิตมากถึง 363 คน90 

 3.4.1.1 ปัญหาการขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่จัดการภัยพิบัติ 

 แนวทางการจัดการภัยพิบัติของประเทศไนจีเรีย คือ การประสานงานและบูรณาการ
กิจกรรมทั้งหมดที่จ าเป็นในการสร้าง รักษา และปรับปรุงความสามารถในการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการป้องกัน การตอบสนอง และการฟ้ืนฟูจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิดจาก
มนุษย์ โดยในปีค.ศ. 1976 รัฐบาลกลางของประเทศไนจีเรียได้จัดตั้งหน่วยงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ (National Emergency Relief Agency: NERA) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับมือกับภาวะ
ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ต่อมาช่วงทศวรรษสากลเพ่ือการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติแห่งสหประชาชาติ 
(United Nation International Decade for Natural Disaster Reduction) รัฐบาลกลางของ
ประเทศไนจีเรียได้จัดตั้งหน่วยงานย่อยเพ่ือพัฒนาวิธีการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ และ

                                           
 87 Federal Republic of Nigeria, Emergency Preparedness and Response (EPR) Disaster Risk Reduction 
(DRR) Capacity Assessment [Online], 15 June 2015. Available from: http://www.preventionweb.net/files/28963 
_28963nigeriaeprdrrcapacityassessmen.pdf 
 88 Ibid, p.9. 
 89 กระทรวงต่างประเทศ, เหตุอุทกภัยในไนจีเรีย [ออนไลน์], 13 เมษายน 2558. แหล่งที่มา: http://sameaf.mfa.go.th 
/th/news/detail.php?ID=3583&SECTION=NEWS, 2555 
 90 International Federation of Red Cross and red Crescent Societies, Emergency appeal operation update 
Nigeria: Floods [Online], 15 June 2015. Available from: https://www.ifrc.org/docs/Appeals/12/MDRNG01403.pdf 
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ขยายขอบเขตการลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยรวมถึงภัยพิบัติทุกรูปแบบ และในปีค.ศ.1999 รัฐบาล
กลางของประเทศไนจีเรียจึงได้ก่อตั้งองค์การบริหารภัยพิบัติแห่งชาติ (National Emergency 
Management Agency: NEMA) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือการป้องกัน การริเริ่มการจัดการ และ
ตอบสนองในภาวะภัยพิบัติทุกรูปแบบ นอกจากนี้รัฐบาลกลางของประเทศไนจีเรียยังได้จัดตั้งองค์กร
การจัดการภัยพิบัติระดับรัฐ คือ องค์การบริหารภัยพิบัติของรัฐ (State Emergency Management 
Agencies: SEMAs) และระดับท้องถิ่นคือ องค์การบริหารภัยพิบัติท้องถิ่น (Local Emergency 
Management Agencies: LEMAs) โดยมีองค์การบริหารภัยพิบัติแห่งชาติเป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดการภัยพิบัติ91 
 อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไนจีเรียได้ออกกฎหมายต่างๆเพ่ือรองรับการจัดการการ
ตอบสนองในภาวะภัยพิบัติ และจัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบส าหรับการจัดการภัยพิบัติโดยตรง 
แต่การจัดการภัยพิบัติของประเทศไนจีเรียกลับไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากการขาด
ประสานงานระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบ รัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น นอกจากนี้การที่ประเทศ
ไนจีเรียปกครองระบอบสาธารณรัฐโดยมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ท าให้เกิดปัญหาขอบเขต  
การบังคับใช้กฎหมายการจัดการและตอบสนองต่อภัยพิบัติ อีกทั้งด้วยความแตกต่างทางด้านภาษาที่
ใช้เผยแพร่แผนการการจัดการภัยพิบัติ ท าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรวมถึงหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่นไม่เข้าใจและไม่สามารถจัดการภัยพิบัติตามนโยบายได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีปัญหา
ความยากจน การก่อการร้าย การขาดแคลนงบประมาณ และการคอร์รัปชั่น ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในประเทศไนจีเรียไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าท่ีควร92 
 ส าหรับด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ของประเทศไนจีเรีย
ค่อนข้างทันสมัยและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ขาดความเป็นระบบ 
โดยเมื่อรัฐบาลของประเทศไนจีเรียประกาศภาวะฉุกเฉิน ของต่างๆที่บริจาคโดยหน่วยงานต่างๆจะ
ได้รับยกเว้นค่าภาษีอากร แต่เนื่องจากประเทศไนจีเรียต้องประสบกับปัญหาการขาดเสถียรภาพทาง
การเมืองและสังคมจากกลุ่มก่อการร้ายโบโก ฮาราม (  Boko Haram) ศุลกากรของประเทศไนจีเรียจึง
ต้องระมัดระวังการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศเพ่ือก่อการจลาจล ดังนั้นพิธีการ

                                           
 91 Abdul-Akeem Sadiq, A Look at Nigeria’s Bourgeoning Emergency Management System: 
Challenges, Opportunities, and Recommendations for Improvement [Online], 15 June 2015. Available from: 
https://training.fema.gov/hiedu/downloads/compemmgmtbookproject/comparative%20em%20book%20-%20 
chapter%20-%20a%20look%20at%20nigeria's%20burgeoning%20em%20system.doc 
 92 Ibid. 
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ศุลกากรของประเทศไนจีเรียจึงต้องสอดคล้องกับความมั่นคงของรัฐ93 นอกจากนี้ปัญหายังมีการขาด
การประสานงานระหว่างหน่วยงานคือองค์การบริหารภัยพิบัติแห่งชาติและศุลกากร  ท าให้การ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

 3.4.2 แนวทางในการด าเนินการเพื่ออ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากร
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

 จุดเด่นของการแก้ปัญหาเพ่ือลดอุปสรรคที่ขัดขวางการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ของประเทศ
ไนจีเรียคือ ประเทศไนจีเรียน าความตกลงต้นแบบการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับของบรรเทาทุกข์
ขององค์การศุลกากรโลกที่มีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวก
เฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ อนุสัญญาระหว่างประเทศ และตราสารอ่ืนๆ มาปรับใช้เป็น
ความตกลงระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ เพ่ือลดอุปสรรคการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ ดังนี้ 

 3.4.2.1 การใช้ความตกลงต้นแบบเพื่ออ านวยความสะดวกด้านพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้า ส่งออก และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติและ
เร่งด่วนระหว่างองค์การสหประชาชาติและประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เป็นแนวทางใน
การท าความตกลงเพื่อร่วมกันจัดการภัยพิบัติระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและมีผลบังคับ
ทั่วไปในคราวเดียวกัน 

  เพ่ือให้การน าเข้าของบรรเทาทุกข์สามารถเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่าง
รวดเร็วพร้อมกับการจัดการภัยพิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานในประเทศให้มีประสิทธิภาพ ประเทศ
ไนจีเรียจึงได้น าความตกลงต้นแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า 
ส่งออก และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วน ระหว่างองค์การ
สหประชาชาติและประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ  มาเป็นแนวทางในการท าความตกลงเพ่ือ
ร่วมกันจัดการภัยพิบัติระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและให้มีผลบังคับทั่วไปในคราวเดียวกัน  
ซึ่งความตกลงต้นแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า ส่งออก และ 
ผ่านแดนของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วนระหว่างองค์การสหประชาชาติและ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว ได้น าเอาหลักเกณฑ์เรื่องพิธีการศุลกากรส าหรับการ
น าเข้าของบรรเทาทุกข์จากอนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ เช่น อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) 
ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ อนุสัญญาการน าเข้าสินค้าชั่วคราวภายใต้ระบบ 

                                           
 93 Dera Nnadi and Etim Ibok, Trade Facilitation in Emergency and Disaster Relief Situations: Managing 
Cross Border Trade Under Insurgency Nigeria Customs Experience. [Online], 15 June 2015. Available from: 
https://www.dropbox.com/s/octqmqqwm7utjhc/Day%202%20Breakout%20Session%203%20C_03%20Etim%20Ebok.pdf 
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เอ.ที.เอ คาร์เนท์ และอนุสัญญาอิสตันบูล มาใช้เป็นแนวทางในก าหนดหลักเกณฑ์การอ านวยความ
สะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์  นอกจากนี้ความตกลงต้นแบบ
ดังกล่าวยังเป็นแหล่งที่มาที่ผู้เขียนใช้ในการวิเคราะห์และศึกษาเพ่ือสรุปหลักเกณฑ์การอ านวยความ
สะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัตใินบทที่ 2 อีกด้วย 
 ดังนั้น การที่ประเทศไนจีเรียได้พัฒนาความตกลงต้นแบบส าหรับการตรวจปล่อย
ของบรรเทาทุกข์ ณ พรมแดน ระหว่างองค์การจัดการภัยพิบัติ หน่วยงานศุลกากร และหน่วยงาน
ตรวจ คนเข้าเมือง94 โดยอาศัยแนวทางจากความตกลงต้นแบบขององค์การสหประชาชาติ ท าให้
หลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ของ
ประเทศไนจีเรียสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาเกียวโต ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่อง  
ของบรรเทาทุกข์ อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น การก าหนดค านิยามของ
ค าว่า “ภัยพิบัต”ิ “ของบรรเทาทุกข์” และ “ผู้ได้รับสิทธิ” การก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาการ
อ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ การก าหนด
หลักเกณฑ์ขั้นตอนพิธีการศุลกากรเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์      
การยกเว้นค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายต่างๆแก่ของบรรเทาทุกข์ และการยกเว้นการควบคุ มของ
บรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัด เป็นต้น 
  ความตกลงต้นแบบของประเทศไนจีเรียจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวางแนวทาง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการจัดการภัยพิบัติของประเทศ โดยก าหนด
ขอบเขตหน้าที่ในแต่ละด้านของแต่ละหน่วยงานให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น กล่าวคือ องค์การบริหาร
ภัยพิบัติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการตอบสนองสถานการณ์ภัยพิบัติเพ่ือรับความช่วยเหลือไม่ว่า
จากในประเทศ หรือจากต่างประเทศ รวมถึงองค์การระหว่างประเทศใดๆก็ตาม และมีหน้าที่รายงาน
ต่อประธานาธิบดี ส่วนหน่วยงานศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแลเรื่องของบรรเทาทุกข์
ต่างๆ และสุดท้ายหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองอันมีหน้าที่หลักในการก ากับดูแลการเข้าและออกนอก

                                           
 94 Model Agreement Emergency Relief Consignment Border Clearance Agreement between 
National Emergency Management Agency (NEMA), Nigerian Customs Service and Nigerian Immigration 
Service [Online], 10 June 2015. Available from: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-
programmes/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/Natural%20Di
saster/PH_Draft_MODEL_BorderclearanceAGREEMENT_E.ashx 
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ประเทศของผู้ปฏิบัติการบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ95 พร้อมกับให้มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปในคราว
เดียวกัน 
 แม้ประเทศไนจีเรียเป็นประเทศก าลังพัฒนาที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาและต้องประสบ
กับปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาความยากจน ปัญหาการก่อการร้าย รวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติ
อย่างรุนแรงบ่อยครั้ง แต่มีการพัฒนาพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ที่ทันสมัยโดย
อาศัยหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ที่
ปรากฏในอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ อนุสัญญา
ระหว่างประเทศและตราสารอื่นๆ มาปรับให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายการจัดการภัยพิบัติใน
ประเทศของตน รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการเปิดรับความช่วยเหลือ ท าให้องค์การ
ต่างๆที่ต้องการจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสามารถติดต่อประสานงาน
เพ่ือให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ อันเป็นการช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น 
ส่งผลให้การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้รวดเร็ว
ขึ้น นอกจากนี้การน าเรื่องหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการ
น าเข้าของบรรเทาทุกข ์และเรื่องอ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติมา
บรรจุเป็นร่างความตกลงต้นแบบฉบับเดียวกัน ท าให้องค์กรต่างๆที่มีหน้าที่จัดการภัยพิบัติสามารถ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของตนได้อย่างชัดเจน และการปฏิบัติงานไม่ซ้ าซ้อนกัน อันส่งผลให้
การจัดการความช่วยเหลือที่หลั่งไหลเข้ามานั้นเป็นระบบและมีประสิทธิภาพควบคู่กับการอ านวย
ความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติด้วยกฎหมายเพียงฉบับเดียว 

3.5  บทสรุป 

 การเปิดรับความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในสถานการณ์ภัยพิบัติเป็น
การเติมเต็มพันธกรณีของรัฐในการปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก     
ภัยพิบัติ ดังนั้นรัฐเจ้าของดินแดนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจึงต้องมีวิธีการจัดการภัยพิบัติที่ดีและ
เป็นระบบ ตลอดจนมีขั้นตอนการจัดการตอบสนองภัยพิบัติที่ไม่ยุ่งยากซ้ าซ้อน และมีศักยภาพ
เพียงพอในการประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันบริหารจัดการความช่วยเหลือที่
หลั่งไหลเข้ามาได้อย่างรวดเร็ว 

                                           
 95 Tope OGUNKUA and Walter Hekala, Natural Disaster Relief-the Nigerian Example [Online], 10 June 
2015. Available from: http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/~/media/WCO/ 
Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/Activities%20and%20Programmes/Natural%20Disaster/Disaster%20relief%20f
inal_Nigeria.ashx 
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 วิธีการขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติวิธีหนึ่งคือ การปรับปรุงพิธีการศุลกากรให้มีความเหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปการน าเข้าของใดๆ
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ว่าด้วยการน าของเข้าตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  
ซ่ึงหลักเกณฑ์และพิธีการศุลกากรที่ใช้บังคับโดยทั่วไปในสถานการณ์ปกติ อาจมีขั้นตอนบางประการที่
สร้างความยุ่งยากและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เร่งด่วนที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ เนื่องจากหลักเกณฑ์
และพิธีการศุลกากรเหล่านั้นมิได้บัญญัติขึ้นเพ่ือบังคับใช้ในสถานการณ์เร่งด่วนเมื่อเกิดภัยพิบัติ       
จึงส่งผลให้หลักเกณฑ์และพิธีการศุลกากรที่ใช้บังคับในสถานการณ์ปกตินั้นกลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง
การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม อันท าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติไม่ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างเท่าท่ีควร 
 จากกรณีศึกษาการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของ
บรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของประเทศเนปาล ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไนจีเรีย จะเห็นได้ว่า ทั้งสี่ประเทศได้มีการแก้ปัญหาพิธีการศุลกากรเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการน าเข้าของบรรเทาทุกข์แตกต่างกัน เนื่องจากความรุนแรงของการเกิด   
ภัยพิบัติ ความพร้อมในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ รวมถึงการจัดการภัยพิบัติของแต่ละประเทศที่      
ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่น ามาใช้ก าหนดพิธีการศุลกากรให้เหมาะสมเฉพาะแต่ละประเทศ 
 กฎหมายศุลกากรของประเทศเนปาลมิได้ก าหนดพิธีการศุลกากรที่บังคับใช้เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการน าเข้าของบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะ แต่ปรับใช้จากกฎหมายศุลกากรที่มีอยู่ ซึ่งมีข้อจ ากัด
คือไม่สามารถครอบคลุมของบรรเทาทุกข์ได้ทั้งหมด แม้ได้มีการแก้ไขโดยการให้รัฐบาลประกาศยกเว้น
ค่าภาษีอากรและผ่อนผันพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เฉพาะกรณี แต่ก็ไม่ทัน 
ต่อสถานการณ์เร่งด่วนที่ต้องช่วยชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เนื่องจากประเทศเนปาลมิได้น า
หลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ที่
ปรากฏในกฎหมายระหว่างประเทศมาบังคับใช้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้แม้ประเทศเนปาลจะได้   
ลงนามตามความตกลงเพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเข้าบรรเทาทุกข์กับองค์การสหประชาชาติ 
แต่มีปัญหาด้านการบังคับใช้ความตกลงดังกล่าว จนท าให้องค์การสหประชาชาติออกมาเรียกร้องให้
ประเทศเนปาลผ่อนผันพิธีการศุลกากรด้วยความรวดเร็ว 
 ส าหรับประเทศอินโดนีเซียนั้นได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายศุลกากรให้ของบรรเทาทุกข์
ได้รับยกเว้นค่าภาษีอากร ตลอดจนออกข้อบังคับต่างๆเพ่ือก าหนดพิธีการศุลกากรเพ่ืออ านวยความ
สะดวกส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ซึ่งมีหลักเกณฑ์สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ปรากฏใน
อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ ตลอดจนอนุสัญญา
ระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ 
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 ส่วนประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบการจัดการภัยพิบัติที่ดีที่สุดในโลก จึงท าให้
ประเทศญี่ปุ่นเปิดรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศน้อย ประเทศญี่ปุ่นจึงมิได้มีการก าหนดพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์เร่งด่วนไว้โดยเฉพาะ แต่อาศัยการประเมิน
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ืออ านวยความสะดวกพิธีการศุลกากร
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือใช้บังคับเป็นรายกรณีไป ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ประเทศญี่ปุ่นได้
ก าหนดนั้นสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า
ของบรรเทาทุกขใ์นกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ านวยความสะดวกด้านเอกสารที่
ใช้ผ่านพิธีการศุลกากร และให้ผู้น าเข้าสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรนอกเวลาราชการได้ ตลอดจน
การให้ของบรรเทาทุกข์ได้รับการยกเว้นค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการ
ยกเว้นการควบคุมของบรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมและการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 
 สุดท้ายคือกรณีศึกษาประเทศไนจีเรีย ผู้เขียนเลือกประเทศไนจีเรียมาศึกษา เนื่องจาก
ประเทศไนจีเรียน าเอาความตกลงต้นแบบขององค์การสหประชาชาติมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ความตกลงต้นแบบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการภัยพิบัติ โดยในความตกลงต้นแบบ
ระหว่างหน่วยงานของประเทศไนจีเรียนั้นมีการระบุขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการภัยพิบัติพร้อมกับระบุหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับ
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ให้มีผลบังคับใช้ทั่วไปด้วยกฎหมายฉบับเดียว ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่
ทันสมัยและช่วยลดช่องว่างที่เกิดจากการประสานงานระหว่างหน่วยงานได้ดี 
 จะเห็นได้ว่า ทั้งสี่ประเทศยังมิได้ยอมรับเอาอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะ
เจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ มาอนุวัติการบังคับใช้เป็นกฎหมายภายใน แต่การก าหนดหลักเกณฑ์
พิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั้น    
มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า 
ของบรรเทาทุกข์ที่ปรากฏในอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของ
บรรเทาทุกข์ อนุสัญญาระหว่างประเทศ และตราสารต่างๆที่ผู้เขียนได้วิเคราะห์และสรุปไว้ในบทที่ 2 
ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการก าหนดค านิยามให้ชัดเจน การอ านวยความสะดวกด้านขั้นตอนพิธีการศุลกากร
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ให้มีความรวดเร็ว การยกเว้นค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ส าหรับของบรรเทาทุกข์ การยกเว้นการควบคุมของบรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัด 
และการจัดการของบรรเทาทุกข์ เป็นต้น รวมถึงยังมีหลักเกณฑ์ที่รองรับการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานเพื่อให้รัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสามารถตอบสนองต่อภัยพิบัติได้ดียิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่าแต่ละประเทศได้น าหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกการ
ผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ที่ปรากฏในกฎหมายระหว่างประเทศมาปรับใช้
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มากน้อยแตกต่างกัน และผลจากกรณีศึกษาพบว่า ประเทศเนปาลได้น าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศข้างต้นมาปรับใช้น้อยที่สุด จึงท าให้พิธีก ารศุลกากรส าหรับการน าเข้าของ      
บรรเทาทุกข์ของประเทศเนปาลกลายเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติไม่ได้
รับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างทันท่วงที 
 ดังนั้น การที่ประเทศต่างๆน าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศข้างต้นมาปรับใช้เพ่ือ
อ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติมากเท่าไร ยิ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมของหลักเกณฑ์
ดังกล่าวที่ช่วยลดข้อจ ากัดด้านพิธีการศุลกากรที่เป็นอุปสรรคส าคัญในการขัดขวางการให้ความ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ
หลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ 
อนุสัญญาระหว่างประเทศ และตราสารต่างๆที่สามารถช่วยขจัดอุปสรรคด้านพิธีการศุลกากรในการ
น าเข้าของบรรเทาทุกข์ได้อีกด้วย ซึ่งกรณีศึกษาดังกล่าวสามารถน ามาปรับใช้กับประเทศไทยได้
เช่นกัน กล่าวคือ แม้ประเทศไทยยังมิได้ยอมรับเอาอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ 
บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์มาอนุวัติการบังคับใช้เป็นกฎหมายภายใน แต่ด้วยความจ าเป็นของ
สถานการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรง ประเทศไทยจึงควรน าหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในอนุสัญญาเกียวโต      
(ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ อนุสัญญาระหว่างประเทศ และ    
ตราสารต่างๆ ที่ได้รับการพิสูจน์ถึงความมีประสิทธิภาพช่วยให้การน าเข้าของบรรเทาทุกข์สะดวก  
มากขึ้น มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากรให้สามารถรองรับการน าเข้าของ
บรรเทาทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสม อันเป็นการเติมเต็มพันธกรณีของประเทศ
ไทยเพ่ือปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้ได้รับความช่วยเหลือ
ทางมนุษยธรรมได้อย่างเต็มที่ยิ่งข้ึน 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงการสรุปประเด็นกรณีศึกษาของประเทศต่างๆในการก าหนดหลักเกณฑ์
การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
 

หลักเกณฑ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศในการ
อ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับ

การน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

เนปาล อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ไนจีเรีย 

1. หลักเกณฑ์การก าหนดค านิยาม (Definitions)     

1.1 การก าหนดค านิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ” -  -  
1.1 การก าหนดค านิยามของค าว่า “ของบรรเทาทุกข”์ -  -  
1.1 การก าหนดค านิยามของค าว่า “ผู้ได้รับสิทธิ” -  -  
2. หลักเกณฑ์เร่ืองระยะเวลาการอ านวยความสะดวก
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ (Period) 

-  -  

3. หลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกด้านขั้นตอน 
พิธีการศุลกากรให้รวดเร็ว (Simplified Customs 
Procedures and Facilitation) 

    

3.1 การให้ความส าคัญการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับ
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์เป็นล าดับแรก 

- - - - 

3.2 การอ านวยความสะดวกด้านเอกสารที่ใช้ในการ 
ผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ 

-    

3.3 การยื่นและลงทะเบียนหรือตรวจใบขนสินค้าและ
เอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนของบรรเทาทุกข์มาถึง 
และตรวจปล่อยเมื่อของบรรเทาทุกข์มาถึง 

- - -  

3.4 การผ่านพิธีการใบขนสินค้าส าหรับการน าเข้า 
ของบรรเทาทุกข์นอกเวลาที่ก าหนดหรือนอกที่ท าการ
ศุลกากร 

- -   

3.5 การตรวจและชักตัวอย่างของบรรเทาทุกข์เท่าที่
จ าเป็น 

- - -  

3.6 การผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับของบรรเทาทุกข์
โดยไม่ต้องค านึงถึงประเทศก าเนิด ประเทศที่ส่งออก 
หรือประเทศปลายทาง 

- - - - 
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หลักเกณฑ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศในการ
อ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับ

การน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

เนปาล อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ไนจีเรีย 

4. หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่ายต่างๆแก่ของบรรเทาทุกข์ 
 (Exemption from Import Duties, Taxes and 
Other Charges) 

    

5. หลักเกณฑ์การยกเว้นการควบคุมของบรรเทาทุกข์
จากข้อห้ามข้อจ ากัด  
(Exemption from Prohibitions/Restrictions) 

    

6. หลักเกณฑ์การจัดการของบรรเทาทุกข์  
(Relief Consignments Management) 

    

6.1 การก าหนดให้ของบรรเทาทุกข์ต้องส่งกลับภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

-  -  

6.2 การบริจาคของบรรเทาทุกข์ -  - - 

6.3 การท าลายของบรรเทาทุกข์ท่ีเสื่อมสภาพ -  - - 

 
 หมายถึง กรณีที่มีการน าหลักเกณฑ์นั้นมาใช้ เป็นแนวทางในการอ านวยความสะดวก 
การผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ  
จากภัยพิบัติ 

 
 



 
 

 

บทที่ 4 
สภาพปัญหาและบทวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการ
น าเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของประเทศไทย 

 ภัยพิบัติถือเป็นปัญหาความมั่นคงประการหนึ่งที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
รวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างมหาศาล โดยเฉพาะ
ในปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติกลายเป็นภัยคุกคามใหม่ ซึ่งโลกยุคปัจจุบัน
จะต้องเผชิญและต้องปรับตัวร่วมกัน เนื่องจากพิบัติภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกมีความถี่และความรุนแรง   
เพ่ิมมากขึ้น แม้ว่าแต่ละประเทศจะมีการพัฒนามาตรการและแนวทางการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น       
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วมักมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคงแข็งแรง  มีอุปกรณ์เครื่องมือ 
และสรรพก าลัง รวมทั้งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าประเทศด้อยพัฒนา  ท าให้  
มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติน้อยกว่าประเทศด้อยพัฒนา  อย่างไรก็ตาม 
แม้จะมีการเตรียมมาตรการและแนวทางตลอดจนอุปกรณ์กู้ภัยและช่วยชีวิต  แต่การช่วยเหลือ   
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากพิบัติภัยต่างๆ ยังขึ้นอยู่กับการตอบสนองในภาวะฉุกเฉินของผู้บริหาร
ประเทศระดับต่างๆ ที่จะประเมินสถานการณ์เพ่ือสั่งการส่งก าลังช่วยเหลือหลังเหตุการณ์ และการ
ฟ้ืนฟูบูรณะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่าในหลายพ้ืนที่เมื่อเกิดความ
สูญเสียในระหว่างเกิดภัยพิบัติแล้ว ยังมีความสูญเสียเพิ่มขึ้นในระยะหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติอีกด้วย1 
 ในอดีต ประเทศไทยมีประสบการณ์ในการเผชิญกับภัยธรรมชาติตามฤดูกาล อาทิ น้ าท่วม 
พายุ และภัยแล้ง ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่อยู่ในขอบเขตที่จ ากัดและอยู่ในภาวะที่สามารถจัดการได้ 
นอกจากนี้ ชุมชนในพ้ืนที่ยังได้เรียนรู้และสั่งสมภูมิปัญญาเพ่ือปรับวิถีชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับ   
ความแปรปรวนของธรรมชาติตามฤดูกาลได้เป็นอย่างดี เช่น ลักษณะบ้านใต้ถุนสูง รูปแบบการ
เพาะปลูกของเกษตรกรในลุ่มน้ า และการเลือกใช้และปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และ
ปริมาณน้ า ซึ่งเป็นการแสดงถึงวิวัฒนาการในการปรับตัวเมื่อเผชิญกับภัยธรรมชาติที่ไม่รุนแรงนักของ
ประชาชน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องประสบกับภัยพิบัติที่รุนแรงบ่อยครั้ง
มากขึ้น และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้นตามล าดับ เช่น การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ 
เมื่อปีพ.ศ. 2547 รวมทั้งการเกิดอุทกภัยเมื่อปลายปีพ.ศ. 2553 และต่อเนื่องถึงวิกฤติอุทกภัยในปีพ.ศ. 
2554 ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศ2 

                                           
 1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, การจดัการภยัพิบัตแิละการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย
พิบัติ กรณีศึกษาไทยและต่างประเทศ [ออนไลน์] 16 เมษายน 2558, หนา้ 101-102. 
 2 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 3. 
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 บทเรียนจากกรณีศึกษาของประเทศต่างๆที่ผ่านมาพบว่า แต่ละประเทศมีการก าหนดพิธีการ
ศุลกากรเพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเข้าของบรรเทาทุกข์แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความถี่ในการ
เกิดภัยพิบัติ ความรุนแรงและผลกระทบของภัยพิบัติ รวมถึงความพร้อมของการจัดการตอบสนอง  
ต่อภัยพิบัติ และเมื่อพิจารณาพิธีการศุลกากรที่บังคับใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเข้า       
ของบรรเทาทุกข์ที่แต่ละประเทศได้ก าหนดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น หลักเกณฑ์เรื่องค านิยาม หลักเกณฑ์เรื่องการอ านวยความ
สะดวกด้านขั้นตอนพิธีการศุลกากรให้รวดเร็ว หลักเกณฑ์การตรวจสอบของบรรเทาทุกข์เท่าที่จ าเป็น 
การยกเว้นค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆส าหรับของบรรเทาทุกข์ รวมถึงการผ่อนผัน
ข้อห้ามข้อจ ากัดส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์  เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ
หลักเกณฑ์เหล่านั้นที่สามารถช่วยลดอุปสรรคที่ขัดขวางการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ได้ 
 แม้ประเทศไทยจะประสบกับภัยพิบัติที่มีความรุนแรงมหาศาลไม่บ่อยนัก แต่มิได้หมายความ
ว่าภัยพิบัติเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้น ซึ่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอดีต ประเทศไทยก็ต้องประสบปัญหาเรื่อง   
พิธีการศุลกากรที่เป็นอุปสรรคในการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เช่นกัน ส่งผลให้ของบรรเทาทุกข์อัน     
มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ควรถึงมือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้เร็วที่สุด กลับตกค้างอยู่ที่ศุลกากร 
เนื่องจากพิธีการศุลกากรที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความเร่งด่วนฉุกเฉินนั้นได้ ซึ่งเสมือนเป็นการ  
ตอกย้ าความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้ทุกข์ทรมานซ้ าลงไปอีก ดังนั้นจึงควร
ศึกษาอุปสรรคด้านพิธีการศุลกากรของประเทศไทยที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้น
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในประเทศไทย 

4.1 สภาพปัญหาของกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยส าหรับการน าเข้าของบรรเทา
ทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

 ในเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิเมื่อปีพ.ศ. 2547 รวมถึงเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ. 2554  
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดของกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยที่ไม่
สามารถรองรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้เขียนสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
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 4.1.1 ปัญหาที่เกิดจากการไม่มีกฎหมายว่าด้วยศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทา
ทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

 ประเทศไทยไม่มีกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่จะมาบังคับใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับการ
น าเข้าของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติ3โดยเฉพาะ ท าให้ศุลกากรต้องน ากฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรที่มีอยู่มาปรับใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ ซึ่งมีข้อจ ากัด4

มากมาย 
 การที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่จะมาบังคับใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัตินั้น ท าให้การน าเข้าของบรรเทาทุกข์เป็นไป
อย่างล่าช้า เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่มิได้บัญญัติขึ้นเพ่ือบังคับใช้ในสถานการณ์เร่งด่วน
ฉุกเฉิน พิธีการศุลกากรในสถานการณ์ปกติจึงกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการให้ความช่วยเหลือแก่     
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

 4.1.2 ปัญหาที่เกิดจากการน ากฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่มาปรับใช้ส าหรับการ
น าเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

 เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่ของประเทศไทยมิได้บัญญัติขึ้นเพ่ือบังคับใช้ใน
สถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉิน การน ากฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่มาปรับใช้ในสถานการณ์เร่งด่วน  
ท าให้ประสบปัญหาเรื่องข้อจ ากัดของกฎหมายหลายประการ เช่น การน าเข้าของบรรเทาทุกข์โดย
ปรับใช้ตามหลักเกณฑ์ของพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 3 อันว่า
ด้วยเรื่องของน าเข้าชั่วคราว ที่มีข้อจ ากัดไม่สามารถครอบคลุมถึงของบรรเทาทุกข์ได้ทุกประเภท   
หรือการปรับใช้ตามหลักเกณฑ์ของพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 10  
อันว่าด้วยเรื่องของที่ได้รับเอกสิทธิ์ ซึ่งมีข้อจ ากัดให้เฉพาะคู่สัญญาที่ประเทศไทยได้ท าความตกลงไว้
และไม่สามารถใช้บังคับกับของบรรเทาทุกข์ได้อย่างครอบคลุม และการปรับใช้ตามพระราชก าหนด
พิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 11 อันว่าด้วยเรื่องของที่น าเข้ามาหรือส่งออกไปเพ่ือ
บริจาคเป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชนโดยผ่านส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล  หรือเป็น
ของที่น าเข้ามาเพ่ือให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล ซึ่งมีขั้นตอนพิธีการศุลกากรที่ยุ่งยาก 
ไม่เหมาะสมที่จะปรับใช้กับสถานการณ์เร่งด่วนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ซึ่งผู้เขียนจะได้อธิบายข้อจ ากัดของ
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรดังกล่าวอย่างละเอียดในล าดับต่อไป  

                                           
 3 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Legal issues from the 
international response to the tsunami in Thailand [Online], 20 March 2015. Available from: http://www.ifrc.org/ 
PageFiles/93720/report-thailand.pdf  
 4 Ibid, p.17. 
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 เมื่อกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยที่มีไม่อาจอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม พิธีการศุลกากร
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกขต์ามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้
องค์กรพัฒนาเอกชนเลือกที่จะใช้ของในท้องถิ่นในประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติการบรรเทาทุกข์มากกว่า
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์จากต่างประเทศ นอกจากนี้ผู้บรรเทาภัยพิบัติยังต้องประสบกับเรื่อง
ค่าใช้จ่ายมากมายหลายขั้นตอน ท าให้เกิดความล่าช้าในการเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ5 
 นอกจากนี้ในงานสัมมนาระดับภูมิภาคเรื่องบทบาทของศุลกากรในสถานการณ์ภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ตัวแทนของประเทศไทยได้กล่าวว่า ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่รองรับเรื่องพิธีการศุลกากร
ส าหรับการตรวจปล่อยของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยเฉพาะเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อ
ปีพ.ศ. 2554 องค์กรที่มิใช่องค์กรภาครัฐและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็นการสาธารณกุศลนั้นไม่ได้รับการ
ยกเว้นค่าภาษีอากร ซึ่งกรมศุลกากรก าลังด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพ่ิม
มาตรการเรื่องข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจส าหรับของบรรเทาทุกข์และ  
ของใช้ส่วนตัว และของอ่ืนที่ใช้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บรรเทาภัยพิบัติ6 
 การปรับปรุงระเบียบพิธีการศุลกากรต่างๆที่ล้าสมัยและซับซ้อน เพ่ืออ านวยความสะดวก
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ย่อมเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการสนับสนุนรัฐในการจัดการตอบสนองในภาวะภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ โดย
ประเด็นอุปสรรคที่เกิดจากการขาดกฎหมายรองรับการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ มีดังต่อไปนี้ 

 4.1.2.1 ปัญหาเรื่องกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่ไม่มีการบัญญัติค านิยาม
โดยตรง................................. 

  เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยที่บังคับใช้ในปัจจุบัน มิได้บัญญัติ
ขึ้นเพ่ือบังคับใช้กับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติโดยตรง จึงมิได้ปรากฏค านิยาม
ของค าว่า “ภัยพิบัติ” “ของบรรเทาทุกข์” หรือ “ผู้ได้รับสิทธิ” ไว้โดยตรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา 
ดังต่อไปนี้ 

                                           
 5 Ibid. 
 6 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies World Customs Organization and 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Regional Seminar on the Role of Customs in 
Natural Disaster Relief [Online] 13 May 2015, p.6. 
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 4.1.2.1.1 การไม่ปรากฏค านิยามของค าว่า “ภัยพิบัต”ิ 

 จากการศึกษาที่ผ่านมา “ภัยพิบัติ” เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้
ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้รวดเร็วที่สุด เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและลดการ
สูญเสียอันอาจเกิดข้ึน แต่เมื่อในกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยไม่ปรากฏค านิยามของค าว่า 
“ภัยพิบัติ” ท าให้การปรับใช้กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีนั้นไม่สามารถตอบสนองต่อการน าเข้าของ
บรรเทาทุกข์ในสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติได้  
 ดังนั้นการไม่ปรากฏค านิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ” จึงส่งผลกระทบให้ไม่สามารถ
ก าหนดพิธีการศุลกากรในการอ านวยความสะดวกการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ที่เหมาะสมได้ อันท าให้
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ล่าช้าและไม่สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้ทันท่วงท ี

 4.1.2.1.2 การไม่ปรากฏค านิยามของค าว่า “ของบรรเทาทุกข์” 

 การไม่ปรากฏค านิยามของค าว่า “ของบรรเทาทุกข์” ท าให้การปรับใช้กฎหมาย   
ว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่ไม่สามารถครอบคลุมถึงของบรรเทาทุกข์ได้ทั้งหมด กล่าวคือ การปรับใช้
กฎหมายพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 107 อันว่าด้วยเรื่องของที่
ได้รับเอกสิทธิตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ หรือทางการทูตซึ่งได้ปฏิบัติต่อกันโดยอัธยาศัยไมตรี หรือ
ตามความตกลงที่ประเทศไทยมีกับองค์กรต่างประเทศเป็นการเฉพาะ  แต่การน าเข้าของต่างๆตาม
กฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถครอบคลุมของบรรเทาทุกข์ได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การปรับใช้ตามความ
ตกลงว่าด้วยโครงการความร่วมมือช่วยเหลือด้านเทคนิคระหว่างผู้บริจาคต่างประเทศกับรัฐบาลไทย  
(Agreements under Technical Assistance Cooperation Programs between Foreign 
Donors and the Thai Government) โดยให้ของใช้ส่วนตัวของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (foreign 
experts) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมวิเทศสหการ  (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ) ได้รับยกเว้นจากค่าภาษีอากรใดๆ ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถครอบคลุมถึง
ของบรรเทาทุกข์8ได้ทุกประเภท หรือการปรับใช้เรื่องข้อตกลงที่ประเทศไทยมีต่อยูเนสโกตามความ 
ตกลงฟลอเรนส์ ซึ่งเป็นการตกลงให้ยกเว้นอากรในการน าเข้าวัสดุเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร์และ

                                           
 7 พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530, ภาค 4 ประเภท 10. 

 “ของที่ได้รับเอกสิทธิ ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ หรือทางการทูตซึ่งได้ปฏิบัติต่อกันโดยอัธยาศัยไมตรี หรือตามความตกลงที่ประเทศไทย
มีกับองค์กรต่างประเทศเป็นการเฉพาะ” 
 8 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Legal issues from the international 
response to the tsunami in Thailand [Online] 20 March 2015, p 18. 
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วัฒนธรรมที่น าเข้าโดยสถาบันการศึกษาและส่วนราชการ แต่การขอยกเว้นอากรต้องยื่นขอไปที่
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือแจ้งให้กรมศุลกากรทราบเพ่ือขออนุมัติการยกเว้นอากรเท่าที่เหมาะสม9 ซึ่ง
ข้อจ ากัดของความตกลงนี้ จ ากัดเฉพาะวัสดุเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมที่น าเข้าโดย
สถาบันการศึกษาและส่วนราชการเท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมของบรรเทาทุกข์ได้ทุกประเภทเช่นกัน 
กรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การใช้บทบัญญัติตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530 ภาค 
4 ประเภท 10 มีข้อจ ากัดเรื่องไม่สามารถบังคับใช้กับของบรรเทาทุกข์ได้ทุกประเภท รวมถึงมีข้อจ ากัด
เฉพาะคู่สัญญาที่ประเทศไทยได้ท าความตกลงไว้เท่านั้น 
 นอกจากนี้การปรับใช้การน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 310 เรื่อง “การน าเข้า

                                           
 9 Ibid. 
 10 พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530, ภาค 4 ประเภท 3. 
  “ของที่กล่าวไว้ข้างล่างนี้ ถ้าน าเข้ามาพร้อมกับตนหรือน าเข้ามาเป็นการชั่วคราวและจะส่งกลับออกไปภายใน ไม่
เกินหกเดือนนับแต่วันที่น าเข้ามา ได้รับยกเว้นอากร 
    ก. ของที่ใช้ในการแสดงละครหรือการแสดงอื่นที่คล้ายกัน ซ่ึงผู้แสดงที่ท่องเท่ียวน าเข้ามา 
     ข. เครื่องประกอบและของใช้ในการทดลองหรือการแสดงเพื่อวิทยาศาสตร์หรือการศึกษา ซ่ึงบุคคลที่เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว น าเข้ามาเพื่อจัดการทดลองหรือแสดง 
    ค. รถส าหรับเดินบนถนน เรือ และอากาศยาน บรรดาที่เจ้าของน าเข้ามาพร้อมกับตน 
    ง. เครื่องถ่ายรูปและเครื่องบันทึกเสียง ซ่ึงบุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวน าเข้ามาเพื่อใช้
ถ่ายรูป หรือบันทึกเสียงต่าง ๆ แต่ฟิล์มและแผ่นส าหรับถ่ายรูปหรือสิ่งที่ใช้บันทึกเสียงซ่ึงน ามาใช้ในการนี้ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขแล ะ
ปริมาณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด 
    จ. อาวุธปืนและกระสุนปืน ซ่ึงบุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวน าเข้ามาพร้อมกับตน 
    ฉ. ของที่น าเข้ามาเป็นการชั่วคราว โดยมุ่งหมายจะแสดงในงานสาธารณะที่เปิดให้ประชาชนดูได้ทั่วไป 
 ช. ของที่น าเข้ามาเพื่อซ่อม แต่ต้องปฏิบัติภายในเง่ือนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนด 
    ซ. ตัวอย่างสินค้า นอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 14 ซ่ึงบุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว น าเข้า
มาพร้อมกับตน และมีสภาพซ่ึงเมื่อจะส่งกลับออกไปสามารถตรวจได้แน่นอนว่าเป็นของอันเดียวกับที่น าเข้ามาแต่ต้องมีปริมาณหรือค่า
ซ่ึงเมื่อรวมกันเข้าแล้วไม่เกินกว่าที่จะเห็นได้ว่าเป็น ตัวอย่างตามธรรมดา 
    ญ. เครื่องมือและสิ่งประกอบ ส าหรับงานก่อสร้าง งานพัฒนาการ รวมทั้งกิจการชั่วคราวอย่างอื่นตามที่อธิบดี 
กรมศุลกากรจะเห็นสมควร 
    หมายเหตุ เครื่องมือและสิ่งประกอบส าหรับงานก่อสร้างให้ได้รับยกเว้นเพียงเท่าเงินอากรที่พึงจะต้องเสีย
ในขณะน าเข้าหักด้วยจ านวนเงินอากรที่ค านวณตามระยะเวลาที่ของนั้นอยู่ในประเทศในอัตราร้อยละ หนึ่งต่อเดือนของจ านวนเงินอากร
ที่จะพึงต้องเสียในขณะน าเข้า ในการค านวณให้นับเศษของเดือนเป็นหนึ่งเดือน และจะต้องช าระอากรก่อนส่งกลับออกไปกับทั้งจะ
ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนดด้วย 
 หมายเหตุ 1. ของตามที่กล่าวในประเภทนี้ ผู้น าของเข้าต้องท าสัญญาไว้ต่อกรมศุลกากรว่าจะส่งกลับออกไป
ภายในก าหนด อธิบดีกรมศุลกากรจะเรียกประกันอย่างใด และเป็นจ านวนเงินเท่าใดก็ได้ตามแต่ จะเห็นสมควร และจะคืนเงินหรือให้
ถอนหลักประกันที่วางไว้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามสัญญาโดยครบถ้วนแล้ว ระยะเวลาหกเดือนตามที่ก าหนดไว้นี้ อธิบดีกรมศุลกากรจะขยาย
ก าหนดระยะเวลาออกไป อีกตามความจ าเป็นแต่กรณีก็ได้ 
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ชั่วคราว” (Temporary Admission) โดยใช้เอกสารเอ.ที.เอ คาร์เนท์ (ATA Carnets) เพ่ือผ่าน     
พิธีการศุลกากรและยกเว้นค่าภาษีอากร มีข้อจ ากัดบางประการ กล่าวคือ หลักเกณฑ์เรื่องการน าเข้า
ชั่วคราวบังคับใช้กับ “เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในวิชาชีพ” (Professional Equipment) ซึ่งไม่สามารถ
บังคับใช้ครอบคลุมของบรรเทาทุกข์ได้ทุกประเภท และหากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าวมิได้ส่งออก
ไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้น าเข้าต้องช าระค่าภาษีอากรส าหรับเครื่องมืออุปกรณ์นั้น11 ตลอดจน
การปรับใช้เรื่องของบริจาคตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 11
ต้องพบกับข้อจ ากัดเรื่องการห้ามน าเข้ารถยนต์บางประเภท12เช่นกัน 
 ท าให้เห็นได้ว่าการไม่มีค านิยามของค าว่า “ของบรรเทาทุกข์” ส่งผลให้การปรับใช้
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่ไม่สามารถครอบคลุมประเภทของบรรเทาทุกข์ได้ทั้งหมด เนื่องจาก
กฎหมายแต่ละฉบับมิได้บัญญัติที่จะใช้บังคับกับของบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะ ท าให้ของบรรเทาทุกข์
มิได้รับสิทธิประโยชน์ในการผ่านพิธีการศุลกากรตามกฎหมายที่มีอยู่ได้ทั้งหมด  

 4.1.1.2.3 การไม่ปรากฏค านิยามของค าว่า “ผู้ได้รับสิทธิ” 

 การไม่ปรากฏค านิยามของค าว่า “ผู้ได้รับสิทธิ” โดยเฉพาะเจาะจง ท าให้การน าเข้า
ของบรรเทาทุกข์กระท าได้อย่างจ ากัด เนื่องจากเมื่อการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ต้องปรับใช้ตาม    
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 10 อันว่าด้วยเรื่องของที่ได้รับ     
เอกสิทธิที่ประเทศไทยได้มีข้อผูกพันต่อองค์การสหประชาชาติ ตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือตาม

                                                                                                                         
    2. ค าว่า "น าเข้ามาพร้อมกับตน" ให้หมายความถึงของที่เข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกินหนึ่งเดือน
ก่อนที่ผู้น าของเข้าเข้ามาถึงหรือไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ผู้น าของเข้าเข้ามาถึงอธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจขยายก าหนดเวลาที่กล่าว
ข้างต้นได้เมื่อเห็นว่ามีพฤติการณ์พิเศษ” 
 11 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Legal issues from the 
international response to the tsunami in Thailand [Online] 20 March 2015, p 17-18. 
 12 พระราชก าหนดพกิัดอัตราอากร ภาค 4 ประเภท 11 
  “ของที่น าเข้ามาหรอืส่งออกไปเพื่อบริจาคเป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชนโดยผ่านส่วนราชการหรือองค์การ
สาธารณกุศล หรือเป็นของที่น าเข้ามาเพื่อให้แก่สว่นราชการหรือองค์การสาธารณกุศลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่อธิบดีกรม
ศุลกากรก าหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ไม่รวมถึง 
    ก. รถยนต์และยานยนต์ที่ออกแบบส าหรับขนส่งบุคคลไม่เกิน 9 คน รวมทั้งคนขับเว้นแต่รถพยาบาลเป็นของที่
ไม่ได้รับยกเว้นอากร 
    ข.รถยนต์บรรทุกของชนิดแวนและชนิดปิกอัพและรถยนต์ที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าวที่มีน้ าหนักรถรวม
น้ าหนักบรรทุก (จี.วี.ดับบลิว) ไม่เกิน 5 ตัน และรถยนต์ดังกล่าวที่มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (จี.วี.ดับบลิว) เกิน 5 ตัน ที่มี
เครื่องยนต์ที่มิใช่เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) หรือที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟเป็ น
ของที่ไม่ได้รับยกเว้นอากร 
    หมายเหต ุค าว่า “ส่วนราชการ” หมายความว่า ราชการสว่นกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการสว่นท้องถิ่น 
และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวธิีการงบประมาณ” 
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สัญญากับนานาประเทศ หรือทางการทูตซึ่งได้ปฏิบัติต่อกันโดยอัธยาศัยไมตรี หรือตามความตกลงที่
ประเทศไทยมีกับองค์กรต่างประเทศเป็นการเฉพาะ ท าให้ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการอ านวยความ
สะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์บางประเภทจ ากัดเฉพาะคู่สัญญา
หรือคู่ความตกลงที่ประเทศไทยได้มีข้อผูกพันไว้เท่านั้น เช่น องค์การสหประชาชาติ ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศที่ได้ลงทะเบียนไว้ (กรณีตามความตกลงว่าด้วยโครงการความร่วมมือช่วยเหลือด้าน
เทคนิคระหว่างผู้บริจาคต่างประเทศกับรัฐบาลไทย) เป็นต้น 
 ดังนั้นกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยที่มีอยู่จึงไม่สามารถน ามาปรับใช้ให้
ครอบคลุมถึงผู้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการอ านวยความสะดวกด้านการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับ
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างเพียงพอและครอบคลุม เนื่องจากกฎหมาย
ที่มีอยู่ดังกล่าวมิได้บัญญัติขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือใช้บังคับกับส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ใน
สถานการณ์ภัยพิบัตนิั่นเอง 
 หากประเทศไทยต้องการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเพ่ืออ านวยความสะดวก
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กฎหมายว่าด้วยศุลกากรจึงต้องมี
นิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ” “ของบรรเทาทุกข์”และ “ผู้ได้รับสิทธิ” อย่างครบถ้วน เพ่ือป้องกันความ
สับสนและเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย13 รวมถึงลดปัญหาการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ปฏิบัติงาน ในการพิจารณาว่าสถานการณ์ฉุกเฉินลักษณะใดเป็นภัยพิบัติ หรือของ
ที่น าเข้าลักษณะใดเป็นของบรรเทาทุกข์ รวมถึงผู้น าเข้าต้องมีคุณสมบัติลักษณะใดบ้าง เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยเร็วที่สุด 

 4.1.2.2 การไม่ปรากฏหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาในการอ านวยความสะดวก
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ 

  กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่ของประเทศไทยที่น ามาปรับใช้ในการน าเข้า       
ของบรรเทาทุกข์มิได้บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลแห่งความจ าเป็นของสถานการณ์ ดังนั้นการปรับใช้
กฎหมายดังกล่าวกับเรื่องการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ ผู้น าเข้าของบรรเทาทุกข์จึงสามารถน าของ
บรรเทาทุกข์เข้ามาเมื่อใดก็ได้ เพียงแต่ต้องเป็นของบรรเทาทุกข์ที่ตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่บังคับใช้อยู่เท่านั้น 

                                           
 13 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs and the Inter-Parliamentary Union, Commentary to the Model Act for the 
Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance [Online] 16 March 
2014, p.62. 



 
 

 

96 

  หลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาการอ านวยความสะดวกการน าเข้าของบรรเทาทุกข์นั้น
เป็นหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ เนื่องจากการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของ
บรรเทาทุกข์นั้นเป็นการก าหนดพิธีการศุลกากรโดยผ่อนผันจากพิธีการศุลกากรทั่วไป จึงควรบังคับใช้
เฉพาะในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม หากเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรอ านวยความสะดวกด้านพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์อย่างไม่จ ากัด อาจท าให้เกิดปัญหากรณีใช้ประโยชน์จาก
สถานการณ์ภัยพิบัติในอดีตมาอ้างถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ในเวลาปัจจุบันได ้ 

 4.1.2.3 การไม่ปรากฏหลักเกณฑ์ในการก าหนดขั้นตอนพิธีการศุลกากรที่ใช้
ส าหรับสถานการณ์ภัยพิบัติ 

  การปรับใช้กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่ของประเทศไทยมิได้มีการก าหนดการ
ผ่อนผันด้านขั้นตอนพิธีการศุลกากรในสถานการณ์จ าเป็นเร่งด่วนไว้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น 
หลักเกณฑ์เรื่องการก าหนดให้ศุลกากรต้องให้ความส าคัญกับของบรรเทาทุกข์เป็นล าดับแรกด้วยการ
ท าช่องทางพิเศษส าหรับการอ านวยความสะดวกการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ การอ านวยความสะดวก
เรื่องการยกเว้นค่าใช้จ่ายส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์นอกเวลาราชการหรือนอกที่ท าการ
ศุลกากร เป็นต้น อันมีสาเหตุเนื่องจาก กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่ของประเทศไทยที่น ามาปรับใช้
ในการน าเข้าของบรรเทาทุกข์นั้น มิได้บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลแห่งความจ าเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์ 
จึงมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์พิธีการศุลกากรที่เหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติ จึงท าให้ศุลกากรตรวจปล่อย 
ของบรรเทาทุกข์ล่าช้า เนื่องจากไม่มีกฎหมายที่ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรในการอ านวยความ
สะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ 
  ตัวอย่างข้อจ ากัดของกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยในปัจจุบันที่ไม่
สามารถอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ให้รวดเร็วได้ 
อาทิ หลักเกณฑ์เรื่องการผ่อนผันด้านเอกสารนั้น ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
ภาค 4 ประเภท 3 อันว่าด้วยเรื่องการน าเข้าชั่วคราวนั้น มีการใช้พิธีการศุลกากร 2 ระบบคือ การท า
สัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อกรมศุลกากร หรือการใช้เอกสารเอ.ที.เอ คาร์เนท์ค้ าประกัน โดยการท า
สัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อกรมศุลกากรเพ่ือน าเข้าชั่ วคราว ตัวบทกฎหมายได้จ ากัดประเภท   
ของให้เป็นไปตาม ภาค 4 ประเภท 3 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เท่านั้น 
และก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้น าเข้าต้องยื่นเอกสารประกอบเป็นจ านวนมาก เช่น บัญชีราคาสินค้า 
(INVOICE) แบบแสดงรายการบรรจุสินค้า (PACKING LIST) ใบอนุญาต (หากมี) รูปถ่ายของสินค้า
หรือแคตตาล็อค โดยเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบพิกัด อัตราอากร และราคาสินค้าเพ่ือก าหนดค่าภาษี
อากร และผู้น าเข้าจะต้องท าทัณฑ์บนไว้และวางเงินสดหรือหลักประกันค่าภาษีอากรไว้กับ          
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กรมศุลกากรแล้วจึงน าของออกจากอารักขาของศุลกากรไปใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการได้ หากผู้น าเข้า
ประสงค์จะส่งของนั้นกลับออกไปภายในก าหนดเวลาที่ได้ท าทัณฑ์บนไว้กับกรมศุลกากร ก็ต้องจัดท า
ใบขนสินค้าขาออก และผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจปล่อยสินค้าเพ่ือส่งสินค้านั้นกลับออกไปแล้ว จึง
สามารถขอคืนหลักประกันที่วางไว้กับกรมศุลกากรในภายหลัง14 
  ส่วนการใช้เอกสารเอ.ที. เอคาร์เนท์ค้ าประกันของที่น าเข้าชั่วคราวนั้น ผู้น าเข้าจะ
ได้รับการยกเว้นภาษีอากรและได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อห้ามข้อจ ากัดที่เป็นไปโดยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ โดยต้องใช้เอกสารเอ.ที.เอ.คาร์เนท์ค้ าประกันไว้ในขณะผ่านพิธีการศุลกากร เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการน าเข้าและส่งออกสินค้าดังกล่าว โดยผู้ท าหน้าที่การออกเอกสารเอ.ที.เอ.คาร์เนท์ 
และผู้ค้ าประกันค่าภาษีอากรต้องเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากกรมศุลกากร รวมทั้งต้องเป็นสมาชิก
ของระบบการออกเอกสารและค้ าประกันระหว่างประเทศ (International Issuing and Guaranteeing 
Chain) ของส านักงานสภาหอการค้าระหว่างประเทศ (International Bureau of Chambers of 
Commerce : IBCC)15 จะเห็นได้ว่า การปรับใช้เรื่องการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ตามพระราชก าหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 3 ด้วยการท าสัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อ      
กรมศุลกากรและเอกสารระบบเอ.ที.เอ.คาร์เนท์นั้น ไม่ได้บัญญัติขึ้นเพ่ือบังคับใช้ในสถานการณ์
เร่งด่วนฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ กล่าวคือ มีขั้นตอนที่สร้างภาระให้แก่ผู้บรรเทาภัยพิบัติจนอาจ
กลายเป็นอุปสรรคท าให้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติล่าช้า เช่น การก าหนดให้ผู้น าเข้าต้อง
ท าสัญญาประกันทัณฑ์บนและวางเงินสดหรือหลักประกันค่าภาษีอากรไว้กับกรมศุลกากรก่อนน า  
ของออกจากอารักขาของศุลกากร หรือต้องด าเนินการเพ่ือขอเอกสารค้ าประกันจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามกฎหมายดังกล่าวก็ไม่ครอบคลุมถึงของบรรเทาทุกข์ประเภทที่ใช้
แล้วหมดไป16เช่น อาหาร และยารักษาโรค เป็นต้น 
  ส าหรับการปรับใช้ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 
ประเภท 10 เรื่องของที่ได้รับเอกสิทธิ ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ  
หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ หรือทางการทูตซึ่งได้ปฏิบัติต่อ
กันโดยอัธยาศัยไมตรีซึ่งได้รับยกเว้นอากร นอกจากมีข้อจ ากัดหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ข้อจ ากัดด้านผู้น าเข้าเฉพาะที่ไทยได้มีความตกลง และข้อจ ากัดด้านประเภทของที่น าเข้าแล้ว ขั้นตอน
พิธีการศุลกากรตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 10 ยังมีความ

                                           
 14 พจนีย์ เลิศหัสดีรัตน์, การปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยเอกสาร ATA CARNET [ออนไลน์], 13 พฤษภาคม 2558. 
แหล่งที่มา: http://www.fleth.co.th/attachments/1250_1250.ppt 
 15 นิตยา เท่ียงตรงภิญโญ, ศุลกากรกับการต่างประเทศ, หน้า 68-76. 
 16 พจนีย ์เลิศหัสดีรัตน์, การปฏิบตัิพิธีการศุลกากรด้วยเอกสาร ATA CARNET [ออนไลน]์, 13 พฤษภาคม 2558. 
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ซับซ้อน เนื่องจากมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องในการขออนุมัติการน าเข้า ซึ่งต้องใช้เวลาในการ
ประสานงานด้านเอกสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
  ดัวยข้อจ ากัดเหล่านี้  ส่งผลให้กฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยที่มีอยู่       
ไม่ครอบคลุมเพียงพอในการบังคับใช้ประเภทของของบรรเทาทุกข์ทั้งหมด ตลอดจนหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามกฎหมายที่ค่อนข้างซับซ้อนส่งผลให้พิธีการศุลกากรตามกฎหมายดังกล่าวกลายเป็น
อุปสรรคท าให้การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ล่าช้า 

 4.1.2.4 การไม่ปรากฏหลักเกณฑ์ในการก าหนดให้ยกเว้นค่าภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่ของบรรเทาทุกข์ 

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับของบรรเทาทุกข์ รวมถึงสิ่งของติดตัวและอุปกรณ์บรรเทาภัยพิบัติ
ของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติเป็นอุปสรรคหนึ่งที่ขัดขวางปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ การเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าภาษีอากร รวมถึงความล่าช้าในการช าระเงิน ณ จุดตรวจของรัฐบาลหรือของเอกชน รวมถึงการ  
คิดค่าธรรมเนียมส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์และเครื่องมือต่างๆเพ่ือปฏิบัติการบรรเทาทุกข์
ยังคงเป็นอุปสรรค17ส าหรับการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม จากการส ารวจของสหพันธ์
สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพบว่า ช่วงที่เกิดเหตุการณ์สึนามิในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์กรระหว่างประเทศที่ท างานด้านมนุษยธรรมประสบปัญหาเรื่องภาษี
น าเข้าถึง 80 เปอร์เซ็นต์18 
  จากการศึกษาที่ผ่านมา หลักเกณฑ์ที่แต่ละประเทศใช้เพ่ือแก้ปัญหาในการขจัด
อุปสรรคด้านพิธีการศุลกากรในการน าเข้าของบรรเทาทุกข์มากที่สุดคือ การก าหนดหลักเกณฑ์ให้  
ของบรรเทาทุกข์ได้รับการยกเว้นจากค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้น าเข้า 
ที่มีเจตนาที่ดีในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติไม่ต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไป ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆได้ให้
ความส าคัญ 
  ส าหรับประเทศไทย การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ได้ปรับใช้ตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรที่มีอยู่ไม่สามารถครอบคลุมของบรรเทาทุกข์ได้ทั้งหมด ท าให้ของบรรเทาทุกข์บางประเภทที่

                                           
 17 ภัทระ ลิมป์ศิระ, “ปัญหาและลู่ทางว่าด้วยพัฒนาการทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า 183-184. 

 18 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Law and legal issues in 
international disaster response: a desk study [Online] 21 October 2014, p.196-212. 



 
 

 

99 

ไมส่ามารถบังคับใช้ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ได้นั้น ต้องช าระค่าภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
  ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกรณีของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในการ
ปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รัฐที่ได้รับผลกระทบจึงต้องมี
หลักเกณฑ์ที่เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรมได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหลักเกณฑ์หนึ่งคือ การยกเว้นค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
ต่างๆแก่ของบรรเทาทุกข์ที่ส่งมาเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ อันช่วยส่งเสริมให้ความ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 

 4.1.2.5 การไม่ปรากฏหลักเกณฑ์ในการก าหนดให้ยกเว้นการควบคุมของ
บรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัด 

  ตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 ได้ระบุ
ไว้ว่า “ก่อนที่จะน าของใด ๆ ไปจากอารักขาของศุลกากร ผู้น าของเข้าต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรกับต้องยื่นใบขนสินค้าโดยถูกต้อง  
และเสียภาษีอากรจนครบถ้วน” ดังนั้นการน าของบรรเทาทุกข์ออกจากอารักขาของศุลกากร ผู้น าเข้า
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 และตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การศุลกากรให้ครบถ้วนเสียก่อน  
  กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรในปัจจุบันมีเกือบร้อยฉบับ ท าให้การน าเข้า
ของบรรเทาทุกข์บางประเภทต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อห้ามและข้อจ ากัดตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับการศุลกากรด้วย กล่าวคือ หากกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรก าหนดให้การน าเข้าของ
ใดๆต้องมีใบรับรองหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการศุลกากร ผู้น าเข้าต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นเสียก่อน จึงจะน าของออกจากอารักขาศุลกากรได้ 
  ในเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ. 2554 นั้น เจ้าหน้าที่ศุลกากรประสบปัญหาเรื่อง
การตรวจปล่อยของบรรเทาทุกข์ เนื่องจากของบรรเทาทุกข์บางประเภทต้องมีใบอนุญาตในการน าเข้า 
บางประเภทต้องขอโควตาการน าเข้าจากกระทรวงพาณิชย์ ท าให้ของบรรเทาทุกข์เหล่านั้นตกค้างอยู่
ในคลังสินค้าหลายวัน ซึ่งเป็นข้อขัดข้องที่ท าให้ของบรรเทาทุกข์เข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ล่าช้า และเมื่อกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการน าเข้ามิได้  
เปิดช่องให้มีการยกเว้นการควบคุมของบรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัดต่างๆ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจึง   
มิอาจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการปล่อยของบรรเทาทุกข์โดยไม่มีใบอนุญาตได้ 
  อย่างไรก็ตาม การบัญญัติกฎหมายเพ่ือยกเว้นให้ของบรรเทาทุกข์ไม่ตกอยู่ภายใต้
การควบคุมจากข้อห้ามข้อจ ากัดใดๆเลย ย่อมมีความเสี่ยงที่จะมีการลักลอบการน าเข้าของผิด
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กฎหมายและไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายภายในนั้นก าหนด ดังนั้น หลักเกณฑ์ของอนุสัญญา
ระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ยกเว้นการควบคุมของบรรเทาทุกข์จาก 
ข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจเท่านั้น เพ่ือให้การน าเข้าของบรรเทาทุกข์นั้นมี
ความรวดเร็วสมดุลกับการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ ซึ่งกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่ของประเทศ
ไทยมิได้มีการยกเว้นข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจให้แก่ของต่างๆที่น าเข้า   
ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของที่ได้รับเอกสิทธิ ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 
ประเภท 10 เรื่องของบริจาค ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 11 
เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าการปรับใช้กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่ไม่สามารถอ านวยความสะดวก   
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.1.2.6 การไม่ปรากฏหลักเกณฑ์ในการจัดการกับของบรรเทาทุกข์ 

  เนื่องจากฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่  มิได้บัญญัติขึ้นเพ่ื อบังคับใช้กับของ   
บรรเทาทุกข์โดยตรง กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่เหล่านั้นจึงมิได้บัญญัติครอบคลุมถึงพิธีการ
ศุลกากรอันว่าด้วยเรื่องการจัดการกับของบรรเทาทุกข์ แสดงให้เห็นถึงช่องว่างของกฎหมายที่มีอยู่ที่  
ไม่อาจน ามาปรับใช้กับเรื่องของบรรเทาทุกข์ได้ทั้งหมด 
  ประเด็นเรื่องการจัดการกับของบรรเทาทุกข์หลังจากภัยพิบัติสิ้นสุดลงได้ รับการ 
หยิบยกข้ึนมาระหว่างการจัดท ากฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของ
การบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู เนื่องจากบรรดารัฐต่างๆเผชิญกับ
อุปสรรคกับของบรรเทาทุกข์ที่ผู้บรรเทาภัยพิบัติทิ้งของบรรเทาทุกข์ที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วหรือ    
ของบรรเทาทุกข์ท่ีเสื่อมสภาพจนไม่อาจใช้งานได้ตามปกติไว้ โดยมิได้ค านึงถึงสภาพแวดล้อม สุขภาพ
อนามัยของส่วนรวม การเงิน หรือผลกระทบอ่ืนๆ19 รวมถึงการจัดการกับของบรรเทาทุกข์ที่น าเข้ามา
ชั่วคราวแล้วต้องการบริจาคในภายหลังด้วย 
  ส าหรับประเทศไทย ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเรื่อง ข้อจ ากัดตามพระราชก าหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 11 ประกาศกรมศุลกากรที่ 81/2551 และประกาศกรม
ศุลกากรที่ 1/2558  
  พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 11 เป็นการ
ก าหนดการยกเว้นค่าภาษีอากรส าหรับของที่น าเข้ามาหรือส่งออกไปเพ่ือบริจาคเป็นการสาธารณกุศล

                                           
 19 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs and the Inter-Parliamentary Union, Commentary to the Model Act for the 
Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance [Online] 16 March 
2014, p.83. 
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แก่ประชาชนโดยผ่านส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล หรือเป็นของที่น าเข้ามาเพ่ือให้แก่ส่วน
ราชการหรือองค์การสาธารณกุศล โดยกรมศุลกากรมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพ่ือให้ผู้น าเข้าพึงปฏิบัติ
ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 81/2551 และประกาศกรมศุลกากร ที่ 1/2558 
  ของบริจาคนั้นมีนิยามใกล้เคียงกับค าว่าของบรรเทาทุกข์ เนื่องจากเป็นของที่ให้
เปล่าโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน เพ่ือกิจการของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเพ่ือประโยชน์ของสาธารณชน เป็นต้น ท าให้ของบริจาคนั้นมิได้จ ากัดประเภทหรือมี      
ค านิยามที่ตายตัว ส่วนของบรรเทาทุกข์นั้น เป็นของที่ได้รับการนิยามตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
และตราสารต่างๆ เนื่องจากเป็นของที่น าเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงในการให้ความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ดังนั้นของบรรเทาทุกข์จึงมีลักษณะ     
ชัดแจ้งว่าเป็นของที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต้องการในเบื้องต้น และเป็นของที่ผู้บรรเทาภัยพิบัติ
จ าเป็นต้องใช้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จึงท าให้หลักการและ
เหตุผลของการตรากฎหมายในเรื่องของบริจาคและของบรรเทาทุกข์แตกต่างกัน โดยพระราชก าหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 11 มีข้อจ ากัดที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้บังคับกับการ
ยกเว้นค่าภาษีอากรแก่ของบรรเทาทุกข์ กล่าวคือ บทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องของบริจาคนั้น 
ก าหนดให้การยกเว้นอากรส าหรับของบริจาคต้องแสดงเจตนาการบริจาคโดยให้ผู้น าเข้าต้องยื่น
หนังสือขอยกเว้นอากร พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการขอยกเว้นอากรก่อนการน าเข้า โดย 
ไม่มีมาตรการรองรับการบริจาคภายหลังน าเข้าหรือบริจาคเมื่อใช้งานเสร็จ ซึ่งแตกต่างจากกรณีของ
บรรเทาทุกข์ ที่อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆได้ก าหนดมาตรการรองรับการจัดการ 
ของบรรเทาทุกขภ์ายหลังการน าเข้าด้วย เนื่องจากของบรรเทาทุกข์บางประเภทผู้บรรเทาภัยพิบัติอาจ
ประสงค์น าเข้าชั่วคราวและส่งกลับออกไปเมื่อสิ้นสุดปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติ  ซึ่งคล้ายคลึงกับ   
การน าเข้าชั่วคราว ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 3 เพียงแต่
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 3 ไม่สามารถครอบคลุมของบรรเทา
ทุกข์ได้ทุกประเภท และเมื่อมีการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เข้ามาชั่วคราวแล้ว ภายหลังต้องการบริจาค
ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์การสาธารณกุศลอ่ืน กฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่เปิดช่องให้ท าได้ เนื่องจาก
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 11 ระบุว่าต้องแสดงความประสงค์
การบริจาคก่อนการน าเข้า และหากผู้น าเข้าประสงค์จะบริจาคภายหลังการน าเข้า จะไม่อยู่ภายใต้
บังคับตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 11 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรเรื่องของบริจาคที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมเพียงพอที่จะปรับใช้เรื่องของบรรเทาทุกข์ 
เนื่องจากหลักการและเหตุผลที่อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารอ่ืนๆใช้เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์
ส าหรับของบรรเทาทุกข์นั้นแตกต่างจากของบริจาคทั่วไป 
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 จากสภาพปัญหาของกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยที่เป็นอุปสรรคส าหรับ      
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เห็นได้ว่า การที่ประเทศไทย
ไม่มีกฎหมายว่าด้วยศุลกากรก าหนดพิธีการศุลกากรเพ่ือใช้บังคับในการอ านวยความสะดวกส าหรับ
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ส่งผลให้เมื่อ เกิดภัยพิบัติขึ้น 
เช่น เหตุการณ์สึนามิในปีพ.ศ. 2547 และเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ. 2554 ประเทศไทยต้อง 
น ากฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่มาปรับใช้ ซึ่งไม่สามารถอ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้า   
ของบรรเทาทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับรายงานการศึกษาของสหพันธ์กาชาดสหพันธ์
สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศท่ีพบว่าในเหตุการณ์สึนามิดังกล่าว ประเทศไทย
ไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับอย่างเป็นทางการในเรื่องการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ และการใช้กฎหมายที่มี
อยู่มาบังคับใช้นั้นต้องพบกับข้อจ ากัดหลายประการ20 รวมถึงจากตัวอย่างกรณีศึกษาของประเทศ
เนปาลที่ตัวแทนขององค์การสหประชาชาติได้ออกมาต าหนิถึงการน าพิธีการศุลกากรในสถานการณ์
ปกติมาบังคับใช้ในสถานการณ์จ าเป็นเร่งด่วน21เมื่อเกิดภัยพิบัติ ซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางการอ านวย
ความสะดวกในการน าเข้าของบรรเทาทุกข์  ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องตระหนักถึงการปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรของตนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน 
 เมื่อพิธีการศุลกากรที่ใช้เฉพาะในสถานการณ์เร่งด่วนเมื่อเกิดภัยพิบัติเป็นสิ่งที่ประเทศไทย
ต้องให้ความส าคัญ เพ่ือให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด 
เนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ เป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่มีใครสามารถท านาย
ล่วงหน้าได้อย่างแม่นย า และไม่สามารถคาดการณ์ถึงความรุนแรงของภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้      
จากการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่ากฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์พิธีการ
ศุลกากรเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์เร่งด่วนเมื่อเกิด  
ภัยพิบัติไว้โดยเฉพาะ ส่งผลให้เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น การไม่มีพิธีการศุลกากรที่สามารถตอบสนองความ
เร่งด่วนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพกลายเป็นอุปสรรคส าคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ ประเทศไทยในฐานะที่อาจเป็นรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ต้องมีหน้าที่
เริ่มแรกในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในประเทศของตน ด้วยการปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เป็นอุปสรรคในการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการล าเลียงของบรรเทาทุกข์เข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ อันเป็น

                                           
 20 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Legal issues from the 
international response to the tsunami in Thailand [Online] 20 March 2015, p.17-18. 
 21 BBC, Nepal Quake: Airport Customs Holding up Aid Relief - Un [Online], 20 May 2015. 
 Reuters, Customs Checks Hold up Relief for Nepal Quake Victims: U.N. [Online], 20 May 2015. 
 CNBC, Relief Goods for Nepal Quake Victims Held up at Customs - Un [Online], 20 May 2015. 



 
 

 

103 

การเติมเต็มพันธกรณีของประเทศไทยในการปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ ให้ได้รับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมได้อย่างเต็มที่ยิ่งข้ึน 

4.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการไม่มีกฎหมายว่าด้วยศุลกากรส าหรับการน าเข้าของ
บรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

 ด้วยภัยพิบัติท่ีเพ่ิมมากข้ึนได้ส่งผลกระทบต่อประชากรท าให้เกิดความต้องการความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมบทบาทของศุลกากรในเชิงการบริการจัดการส าหรับการช่วยเหลือ
ดังกล่าว เพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ รวมถึงของใช้ส่วนตัวของบุคลากร    
ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและเพ่ิมความรวดเร็วในการผ่านพิธีการศุลกากรและ    
การตรวจปล่อยของบรรเทาทุกข์เพ่ือความช่วยเหลือเหล่านั้นจะสามารถส่งไปถึงผู้ประสบภัยได้     
อย่างทันท่วงที22 
 จากกรณีศึกษาประเทศต่างๆในบทที่ 3 พบว่า การไม่มีพิธีการศุลกากรที่สามารถตอบสนอง
ในสถานการณ์เร่งด่วนเป็นผลท าให้ของบรรเทาทุกข์ตกค้างอยู่ที่ศุลกากรและไม่สามารถเข้าถึงผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติไดอ้ย่างทันท่วงที จนท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทั้งๆที่ของบรรเทาทุกข์
เหล่านั้นสามารถช่วยชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้มากมาย เพ่ือเป็นการลดความสูญเสียจาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติ ประเทศต่างๆจึงก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในอนุสัญญาระหว่างประเทศ
และตราสารต่างๆอันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของหลักเกณฑ์เหล่านั้นที่เป็นมาตรฐานสากลอัน
เป็นที่ยอมรับและสามารถน ามาปรับใช้ได้จริง 
 ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก
เช่นกัน เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่มิได้ก าหนดพิธีการศุลกากรเพ่ือรองรับการน าเข้า  
ของบรรเทาทุกข์ จึงต้องปรับใช้กฎหมายว่าด้วยศุลกากรเท่าที่มีอยู่ ซึ่งไม่สามารถอ านวยความสะดวก
การผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมศุลกากรได้
ตระหนักถึงความส าคัญของพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือรองรับความ
เร่งด่วนดังกล่าว จึงได้ด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 โดยมีหลักการเพ่ิมเติมของที่ได้รับยกเว้นอากรตามพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 20 ดังต่อไปนี้ 

                                           
 22 World Customs Organization, Resolution of the Customs Co-operation Council on the Role of 
Customs in Natural Disaster Relief, Paragraph 2. 
 



 
 

 

104 

 “ประเภท 20 ของบรรเทาทุกข์ที่น าเข้ามาใน หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือผ่าน
แดน โดยหรือเพ่ือมอบแก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์การสาธารณกุศล ส าหรับบรรเทาทุกข์เนื่องจากสา
ธารณภัย ทั้งนี้ ให้ของดังกล่าวได้รับการยกเว้นจากข้อห้ามข้อจ ากัดใดๆที่เป็นไปโดยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ 
 ให้อธิบดีมีอ านาจพิจารณาชนิด จ านวน และปริมาณของบรรเทาทุกข์ท่ีจะได้รับยกเว้นอากร 
 ภายใต้บังคับมาตรา 10 ของบรรเทาทุกข์ที่มิได้เป็นของใช้สิ้นเปลือง อธิบดีอาจก าหนดเวลา
ให้ส่งกลับออกไปภายใน 6 เดือน นับแต่วันน าเข้าก็ได้ และให้มีอ านาจพิจารณาขยายเวลาในการ
ส่งกลับออกไปภายใน 6 เดือน หากมิได้น าของดังกล่าวกลับออกไป ให้ของดังกล่าวเสียภาษีตามสภาพ 
ราคา และพิกัดอัตราศุลกากรของของนั้นตามที่เป็นอยู่ในเวลาที่ครบก าหนดจะต้องส่งกลับ เว้นแต่จะ
ได้ยกของนั้นให้เป็นของแผ่นดิน หรือบริจาคเป็นสาธารณกุศลแก่ประชาชน 
 หมายเหตุ “ของบรรเทาทุกข์” หมายถึง สินค้า รวมถึงยานพาหนะและพาหนะขนส่งอ่ืน 
เครื่องบริโภค เวชภัณฑ์ เสื้อผ้า ผ้าห่ม กระโจม บ้านที่ประกอบส าเร็จแล้ว ที่เก็บน้ าและท าให้น้ า
บริสุทธิ์ หรือสินค้าจ าเป็นมากอ่ืนๆ ซึ่งส่งมาเพ่ือเป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสาธารณภัย และ
เครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมด ยานพาหนะและพาหนะขนส่งอ่ืน สัตว์ที่ได้รับการฝึกเป็นพิเศษมาแล้ว 
เครื่องอุปโภค บริโภค เสบียง ของใช้ส่วนตัว และสินค้าอ่ืนที่ใช้เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลากร
บรรเทาทุกข์ และเพ่ือสนับสนุนบุคลากรเหล่านี้ในการด ารงชีพและปฏิบัติงานในอาณาเขตที่เกิดภัย
พิบัติและตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ 
 “ข้อห้ามข้อจ ากัดใดๆที่เป็นไปโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจ” หมายถึง ข้อห้ามข้อจ ากัดใดๆ ที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือประโยชน์ทางด้านการควบคุมการเงินหรือนโยบายการค้า หรือลักษณะอ่ืนที่คล้ายคลึง
กัน ตลอดจนข้อห้ามข้อจ ากัดใดๆที่ก าหนดขึ้นโดยมิได้เกี่ยวข้องกับเหตุผลด้านศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ความปลอดภัยสาธารณะ สุขภาพและสุขอนามัยของคน สัตว์ พืช การสงวนและคุ้มครอง
สัตว์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา และหน่วยงานอื่นของรัฐ” 
 ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาครั้งนี้มีความครบถ้วน ผู้เขียนจึงน าร่างกฎหมายของกรมศุลกากรมา
พิจารณาความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ เพ่ือแสดงให้
เห็นว่าร่างกฎหมายของกรมศุลกากรนั้นมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เหล่านั้นหรือไม่ 
อันเป็นประโยชน์ในการก าหนดหลักเกณฑ์พิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ที่มี
ศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับความเร่งด่วนที่เกิดจากภัยพิบัติ และท าให้ของบรรเทาทุกข์ถึงมือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติได้จริง 
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 4.2.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่ไม่มีการบัญญัติค า
นิยามโดยตรง (Definitions) 

 4.2.1.1 การนิยามค าว่า “ภัยพิบัติ” 

  การก าหนดค านิยามของค าว่า “ภัยพิบัต”ิ ส่งผลให้เกิดความชัดเจนในแง่ข้อความคิด
ทางกฎหมาย ซึ่งหากไม่มีค านิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ” ที่ชัดเจน ย่อมท าให้เกิดปัญหาทางปฏิบัติและ
การตีความว่าจะปรับใช้พิธีการศุลกากรที่บัญญัติขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้า      
ของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไร ดังนั้นการก าหนดนิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ จึงเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของศุลกากรเพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมาย 

 4.2.1.1.1 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายที่อยู่ภายใต้หน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง.................. 

 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยมิได้บัญญัติค านิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ 
ไว้ แต่เมื่อพิจารณากฎหมายของหน่วยงานอ่ืนพบว่า ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ได้ระบุค านิยามของค าว่า“ภัยพิบัติ”23 
ไว้ ประกอบมีค าที่ใกล้เคียงคือค าว่า “สาธารณภัย” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 255024 และค าว่า “ภัยพิบัติสาธารณะ” ตามมาตรา 38 มาตรา 73 และ
มาตรา 184 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 255025 และมาตรา 21 แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 255726 

                                           
 23 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556, ข้อ 5. 
 “ภัยพิบัติ” หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัย
จากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิดอากาศหนาวจัดผิดปกติ  ภัยสงคราม 
และภัยอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย กองก าลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคล
หรือสัตว์ท าให้เกิดขึ้น ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน” 
 24 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550, มาตรา 4. 
 “สาธารณภัย หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์  โรคระบาดสัตว์ โรคระบาด
สัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือ
เหตุอื่นใด ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้
หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 
 25 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 38 มาตรา 73 และมาตรา 184. 
 มาตรา 38 “การเกณฑ์แรงงานจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
ประโยชน์ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซ่ึงให้กระท าได้ใน
ระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก” 
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 4.2.1.1.2 บทวิเคราะห์................ 

 จากหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ ได้ก าหนดค านิยาม
ของค าว่า “ภัยพิบัติ” ไว้แตกต่างกัน กล่าวคือ ข้อมติองค์การศุลกากรโลก27 อนุสัญญาเกียวโต    
(ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ รวมถึงอนุสัญญาอิสตันบูล28 มิได้ระบุ
ถึงลักษณะหรือค านิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ” ไว้อย่างชัดเจน เพียงแต่กล่าวถึงภัยพิบัติธรรมชาติ 
(Natural Disaster) และภัยอื่นที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน29 ไว้ ส่วนอนุสัญญาแทมเพเรว่าด้วยข้อบท
ของทรัพยากรอุปกรณ์โทรคมนาคมส าหรับการอพยพหนีภัยพิบัติและปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ ค.ศ. 
199830 กฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติ
ระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู31 และร่างกฎหมายการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ32 ได้ก าหนดนิยามที่ชัดเจนของค าว่า “ภัยพิบัต”ิ ไว้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2  

                                                                                                                         
 มาตรา 73 “บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษี
อากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
 มาตรา 184 “ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับดังเช่น
พระราชบัญญัติก็ได้ฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วนยังเป็นเหตุในการตราพระราชก าหนดได้ด้วย” 
 26 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557, มาตรา 21. 
 มาตรา 21 “เมื่อมีกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักร ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเมื่อมีความ
จ าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราที่ต้องพิจารณาโดยด่วนและลับ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซ่ึงพระราชอ านาจในการ
ตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ” 

 
27

 World Customs Organization, Recommendation of the Customs Co-operation Council to Expedite 

the Forwarding of Relief Consignments in the Event of Disasters, Paragraph 5.  
 World Customs Organization, Resolution of the Customs Co-operation Council on the Role 
of Customs in Natural Disaster Relief, Paragraph 1. 
 28 Convention on Temporary Admission 1990 (Istanbul Convention) Chapter I, Article 1. 
 29 World Customs Organization, Guidelines to Specific Annex J Chapter 5 Relief consignments 
[Online] 21 May 2014, p.3. 
 30 Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and 
Relief Operations, Article 1. 
 31 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 3. 
 32 International Law Commission, Protection of Persons in the Event of Disasters Texts of draft 
articles 1, 2, 3, 4 and 5 as provisionally adopted by the Drafting Committee, Article 3. 
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  อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาค านิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ” ที่ก าหนดในอนุสัญญา
ระหว่างประเทศและตราสารอ่ืนๆที่ผ่านมา ไม่ว่าภัยพิบัตินั้นจะเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์เป็น
ผู้กระท าให้เกิดขึ้นก็ตาม หลักเกณฑ์พิธีศุลกากรของการอ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้า      
ของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั้นเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงพิธีการศุลกากรของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น          
การก าหนดนิยามของค าว่า “ภัยพิบัต”ิ จึงควรค านึงถึงภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยนิยามค าว่า 
“ภัยพิบัติ” ให้มีความครอบคลุม เพ่ือประโยชน์ในการปรับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อ
พิจารณาจุดที่สอดคล้องของค านิยามที่ก าหนดในอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารอ่ืนๆอาจสรุป
ได้ว่า “ภัยพิบัติ”นั้น เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนและสังคม   
โดยสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อชีวิตมนุษย์ ทรัพย์สิน เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมากเกินกว่า
ความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบจะจัดการโดยใช้ทรัพยากรของตนเองได้ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการธรรมชาติ หรือมนุษย์เป็นผู้กระท าให้เกิดขึ้น แต่ไม่รวมถึงสาเหตุของการขัดกันทางอาวุธ  
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภัยพิบัติเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ การบัญญัติค านิยามของค าว่า 
“ภัยพิบัต”ิ จึงอาจมีการบัญญัติกฎหมายในลักษณะที่เปิดช่องให้มีการระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์
บางกรณีเป็นภัยพิบัติ อันสามารถน าพิธีการศุลกากรที่ใช้อ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้า      
ของบรรเทาทุกข์มาบังคับใช้แก่กรณีดังกล่าวได้เช่นกัน 
  เมื่อพิจารณากฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยในปัจจุบันไม่พบว่ามีนิยาม
ของค าว่า “ภัยพิบัติ” แต่เมื่อพิจารณาจากกฎหมายของหน่วยงานอ่ืนพบว่า ในมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้ระบุค าว่า “สาธารณภัย”ไว้ ซึ่งมีนิยาม
ที่กว้างกว่าค านิยามที่ปรากฏในอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ นอกจากนี้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ได้
ระบุค านิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ” ไว้เช่นกัน ซึ่งค่อนข้างคล้ายคลึงกับค าว่า “สาธารณภัย” ตาม
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เพียงแต่กว้างขวางและ
ครอบคลุมกว่าค าว่า “สาธารณภัย” โดยมีการรวมสาธารณภัยต่างๆ และภัยสงครามไว้ในค านิยาม
ด้วย เนื่องจากระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามความจ าเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่
หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติเป็นส าคัญ33 

                                           
 33 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556, ข้อ 16. 
  “การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางหลักเกณฑ์ส าหรับส่วนราชการใน
การด าเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจ าเป็นและเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่
จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติแต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด” 
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จึงได้ก าหนดค านิยามของภัยพิบัติไว้อย่างกว้างขวาง โดยกว้างกว่านิยามของค าว่า“ภัยพิบัติ”ที่ปรากฏ
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ ซึ่งมิได้รวมถึงการขัดกันทางอาวุธหรือภัยจาก
สงครามไว้ 
  ส่วนการพิจารณาค าว่า “ภัยพิบัติสาธารณะ”จากบริบทข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 พบว่าค านิยามของค าว่า “ภัยพิบัติสาธารณะ” นั้นแคบกว่าค าว่าค านิยามของค าว่า 
“สาธารณภัย” เนื่องจากภัยพิบัติสาธารณะเป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงจนต้องอาศัยอ านาจส่วนกลางเพ่ือ
เข้าช่วยเหลือ ส่วนสาธารณภัย จะมีลักษณะเป็นภัยอันมีมาทางกายภาพเป็นส าคัญ ซึ่งภัยพิบัติ
สาธารณะก็จดัเป็นสาธารณภัยได้ เพราะภัยพิบัติสาธารณะย่อมเป็นภัยอันมีผลกระทบต่อสาธารณชน
เสมอ แต่สาธารณภัยไม่จ าเป็นต้องเป็นภัยพิบัติสาธารณะเสมอไป ถ้าสาธารณภัยนั้นเป็นภัยธรรมดาที่
อาจควบคุมได้โดยไม่ยากและไม่ได้มีความร้ายแรงที่ถึงขนาดต้องระดมสรรพก าลังร่วมกันของ
หน่วยงานของรัฐหลายหน่วยก็ไม่น่าจะเรียกว่า “ภัยพิบัติสาธารณะ”34 ดังนั้นจึงสามารถอธิบายต่อไป
ได้ว่า“ภัยพิบัติสาธารณะ”มีความร้ายแรงยิ่งกว่า“สาธารณภัย”กล่าวคือ “ภัยพิบัติสาธารณะ”หมายถึง 
สาธารณภัยที่มีขนาดใหญ่หรือมีพฤติการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อสาธารณชน
อย่างรุนแรง จนหน่วยงานที่ท าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยระดับท้องถิ่นไม่อยู่ในฐานะที่จะ
รับมือ ควบคุมหรือระงับภัยได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องระดมก าลังจากหน่วยงานที่มีเขตอ านาจและ
ทรัพยากรสูงขึ้นไม่ว่าในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศหรือระดับนานาชาติในการระดมก าลังเข้า
ป้องกนัและบรรเทาภัยที่เกิดขึ้นเข้าช่วย ดังที่มี “สาธารณภัย”ในความหมายทั่วไป และ “สาธารณภัย
ร้ายแรงอย่างยิ่ง” ตามที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 และเมื่อพิเคราะห์จากตัวบทกฎหมายพบว่า “สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง” คือสาธารณ
ภัยชนิดที่เกินก าลังหน่วยงานในท้องถิ่นจะรับมือได้โดยล าพังจ าต้องอาศัยความสนับสนุนช่วยเหลือ
จากหน่วยงานในระดับที่มีเขตอ านาจกว้างขวางกว่า เช่น หน่วยงานระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ    
เข้าสนับสนุน จึงอาจกล่าวได้ว่า “สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง” เป็น “ภัยพิบัติสาธารณะ”35       
ตามความหมายในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งสอดคล้องกับค าอธิบายของกรมป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย36 ที่ได้อธิบายไว้ว่า ค านิยามของค าว่า“ภัยพิบัต”ินั้นแคบกว่าค าว่า“สาธารณภัย” 

                                           
 34 กิตติศักดิ์ ปรกติ, หลักกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย: หลักส าคัญที่ถูกมองข้าม [ออนไลน์], 12 มีนาคม 
2558. แหล่งที่มา: http://law.tu.ac.th/files/4create.pdf 
 35 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 8-9. 
 36 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ ากัด, 2556). หน้า 11-13. 
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  ดังนั้นค าว่า “ภัยพิบัติ” ที่ปรากฏในอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารอ่ืนๆ   
จึงมีความหมายคล้ายคลึงกับค าว่า“สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง” ตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 หรือ“ภัยพิบัติสาธารณะ”ตามมาตรา 38 มาตรา 73 และ
มาตรา 184 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และมาตรา 21 แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และมีความหมายแคบกว่าค าว่า 
“สาธารณภัย” ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ 
ค าว่า “ภัยพิบัติ” ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ    
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากร่างกฎหมายของกรมศุลกากรพบว่า ในร่างกฎหมาย
ของกรมศุลกากรใช้ค าว่า “สาธารณภัย” ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
2550 อันเป็นการเปิดโอกาสให้มีการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์ต่างๆที่กระทบต่อ
สาธารณชนได้กว้างขวางกว่าการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสาร
ต่างๆ ซึ่งท าให้พิธีการศุลกากรที่ใช้ส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนอันเป็นข้อยกเว้นของพิธีการ
ศุลกากรในสถานการณ์ปกติสามารถบังคับใช้ได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์เรื่องการ
ก าหนดให้ศุลกากรให้ความส าคัญกับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เป็นล าดับแรก หรือการตรวจสอบของ
บรรเทาทุกข์เท่าที่จ าเป็น หรือการยกเว้นค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์แม้แต่       
ค่าล่วงเวลาที่ต้องช าระให้แก่เจ้าหน้าที่  
  เมื่อพิจารณาจากกรณีศึกษาการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับ
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ของประเทศอ่ืนๆ พบว่า ประเทศอินโดนีเซียได้มีค านิยามของค าว่า     
“ภัยพิบัต”ิ ไว้ในข้อบังคับของกระทรวงการคลัง ประเทศไนจีเรียได้ระบุค านิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ” 
ในความตกลงต้นแบบส าหรับการตรวจปล่อยของบรรเทาทุกข์ ณ พรมแดน ระหว่างองค์การจัดการ
ภัยพิบัติ หน่วยงานศุลกากร และหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ส่วนประเทศญี่ปุ่นมิได้มีการนิยามค าว่า 
“ภัยพิบัต”ิ ไว้ในกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นใช้วิธีประเมินจากสถานการณ์ความ
รุนแรงของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและก าหนดพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ที่เหมาะสม
เป็นคราวไป ทั้งประเทศเนปาลก็มิได้มีการก าหนดนิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ” ในกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรไว้โดยเฉพาะเจาะจงเช่นกัน 
  จากกรณีศึกษาของทั้งสี่ประเทศ พบได้ว่า การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์นั้นก าหนดขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการจัดการภัยพิบัติทั้งสิ้น 
ดังนั้นการก าหนดนิยามค าว่า “ภัยพิบัติ” จึงมีความส าคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร   
ว่าควรน าพิธีการศุลกากรเรื่องการอ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์มาปรับใช้
เมื่อใด และการข้อกฎหมายมีความชัดเจน ย่อมท าให้การท างานของศุลกากรมีความรวดเร็ว  
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 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรมศุลกากรมิได้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการภัยพิบัติ ดังนั้น  
การบัญญัติค าว่า “ภัยพิบัติ” ในกฎหมายว่าด้วยศุลกากรจึงต้องค านึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่
ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ทิศทางการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยด าเนินไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกัน 

 4.2.1.2 การนิยามค าว่า “ของบรรเทาทุกข์”............  

 การก าหนดค านิยามของค าว่า “ของบรรเทาทุกข์” ให้ชัดเจนนั้น เป็นประโยชน์    
ในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือพิจารณาว่าของประเภทใดเป็นของบรรเทาทุกข์อันจะได้รับประโยชน์จาก
การก าหนดมาตรการการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์
เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และลดปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ผู้ปฏิบัติงานอันอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการตรวจปล่อยของบรรเทาทุกข์ 

 4.2.1.2.1 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกี่ยวข้อง  

  กฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยมิได้มีค านิยามของค าว่า “ของบรรเทา
ทุกข์” ไว้โดยตรง แต่มีค านิยามตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่คือค าว่า “ของที่ได้รับเอกสิทธิ์”37 
และ “ของที่ได้รับบริจาค38”ตามภาค 4 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แต่ก็มิได้
มีการระบุชนิดของโดยชัดเจน 

 4.2.1.2.2 บทวิเคราะห์.................. 

 เมื่อพิจารณาเรื่อง “ของที่ได้รับเอกสิทธิ” และ “ของที่ได้รับบริจาค” ตามพระราช
ก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 พบว่า เป็นการก าหนดนิยามด้วยเหตุแห่งฐานะพิเศษหรือ  
การกระท าของบุคคลผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออก โดยมิได้จ ากัดตามชนิดของโดยเฉพาะเจาะจง  
  ค าว่า “ของบรรเทาทุกข์” ตามที่ปรากฏในอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสาร
ต่างๆ นั้น ได้ระบุชนิดของโดยเฉพาะเจาะจงเพ่ือส าหรับใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ อาทิ ตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่อง  
ของบรรเทาทุกข์ได้ระบุค านิยามของค าว่า“ของบรรเทาทุกข์” ไว้ว่า “ของบรรเทาทุกข์” หมายถึง 
ของต่างๆ รวมถึงยานพาหนะหรือสิ่งอ่ืนๆที่ใช้ในการขนส่ง อาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้า ผ้าห่ม เต็นท์ 

                                           
 37 “ของที่ได้รับเอกสิทธิ” หมายถึง ของที่ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ หรือทางการทูตซ่ึงได้ปฏิบัติต่อกันโดยอัธยาศัยไมตรี 
 38 “ของที่ได้รับบริจาค” หมายถึง ของที่น าเข้ามาหรือส่งออกไปเพื่อแจกให้เปล่า เป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชน โดย
ผ่านส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือองค์การสาธารณกุศล หรือเป็นของ
ที่น าเข้ามาเพื่อให้แก่ส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือองค์การสาธารณกุศล  และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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บ้านส าเร็จรูป เครื่องท าให้น้ าบริสุทธิ์ ภาชนะบรรจุน้ า หรือของจ าเป็นเบื้องต้นอ่ืนๆที่น าเข้ามา
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ หรือพาหนะในการ
ขนส่งอ่ืน สัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนแล้ว เครื่องอุปโภคบริโภค เสบียง ของใช้ส่วนตัว และของอ่ืนๆ ที่ผู้
บรรเทาภัยพิบัติใช้ในการด ารงชีพและปฏิบัติหน้าที่ตลอดภารกิจในดินแดนที่เกิดภัยพิบัตินั้น39    
ความตกลงต้นแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า ส่งออก และผ่าน
แดนของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วนระหว่างองค์การสหประชาชาติและประเทศที่
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ได้ระบุค านิยามไว้ว่า “ของบรรเทาทุกข์” หมายถึง ของต่างๆ เช่น 
ยานพาหนะหรือสิ่งอ่ืนๆที่ใช้ในการขนส่ง อาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้า ผ้าห่ม เต็นท์ บ้านส าเร็จรูป 
เครื่องท าให้น้ าบริสุทธิ์ ภาชนะบรรจุน้ า หรือของจ าเป็นเบื้องต้นอ่ืนๆที่น าเข้ามาช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ40 และอนุสัญญาอิสตันบูลได้ก าหนดค านิยามของค าว่า “ของบรรเทาทุกข์” ไว้
ว่า “ของบรรเทาทุกข์” หมายถึง ของต่างๆ เช่น ยานพาหนะหรือสิ่งอ่ืนๆที่ใช้ในการขนส่ง ผ้าห่ม 
เต็นท์ บ้านส าเร็จรูป หรือของจ าเป็นเบื้องต้นอ่ืนๆที่น าเข้ามาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติหรือเหตุการณ์หายนะคล้ายๆกัน41 เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตาม ค านิยามของค าว่า“ของบรรเทาทุกข์”ที่ปรากฏในความตกลงต้นแบบ
เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า ส่งออก และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์
ในสถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วน ระหว่างองค์การสหประชาชาติและประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัตินั้น ไม่ครอบคลุมถึงค าว่า “ของอ่ืนๆของผู้บรรเทาภัยพิบัติ” ซึ่งในความตกลงต้นแบบดังกล่าว
ได้นิยามค าว่า “ของอ่ืนๆของผู้บรรเทาภัยพิบัติ (Possessions of disaster relief personnel)” 
หมายถึง อุปกรณ์ เสบียงอาหาร เสบียงอ่ืนๆ ของใช้ส่วนตัวและของอ่ืนๆที่น ามาโดยผู้บรรเทาภัยพิบัติ

                                           
 39 “relief consignments means : goods, including vehicles and other means of transport, foodstuffs, 
medicaments, clothing, blankets, tents, prefabricated houses, water purifying and water storage items, or other 
goods of prime necessity, forwarded as aid to those affected by disaster; and  all equipment, vehicles and other 
means of transport, specially trained animals, provisions, supplies, personal effects and other goods for disaster 
relief personnel in order to perform their duties and to support them in living and working in the territory of the 
disaster throughout the duration of their mission.” 
 40 "Relief consignment means: Goods, such as vehicles and other means of transport, foodstuffs, 
medicaments, clothing, blankets, tents, prefabricated houses, water purifying and water storage items, or other 
goods of prime necessity, forwarded as aid to those affected by disaster.” 
 41 "relief consignments means all goods, such as vehicles and other means of transport, blankets, 
tents, prefabricated houses or other goods of prime necessity, forwarded as aid to those affected by natural 
disaster and similar catastrophes.” 
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เพ่ือใช้ในการและด ารงชีพและปฏิบัติหน้าที่ตลอดภารกิจในดินแดนที่เกิดภัยพิบัตินั้น42 แต่พิธีการ
ศุลกากรที่ส าหรับใช้บังคับกับ “ของบรรเทาทุกข์”และ“ของอ่ืนๆของผู้บรรเทาภัยพิบัติ”ก าหนดใน
ความตกลงต้นแบบดังกล่าวนั้นเหมือนกัน เพียงแต่มีการแยกค านิยามให้เห็นอย่างชัดเจนและอาจมี
บทบัญญัติบางประการที่เพ่ิมเติมส าหรับ “ของอ่ืนๆของผู้บรรเทาภัยพิบัติ” เช่น มาตรการเรื่องการ
น าเข้าชั่วคราวโดยต้องส่งกลับออกไปภายในเวลาที่ก าหนดซึ่งบังคับใช้ส าหรับของอ่ืนๆของผู้บรรเทา
ภัยพิบัติท่ีมิใช่ของใช้สิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่บรรเทาภัยพิบัติ เป็นต้น 
  ส่วนกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการ
บรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟูมิได้ใช้ค าว่า “ของบรรเทาทุกข์”โดยตรง 
แต่ใช้ค าว่า “เครื่องมืออุปกรณ์” (Equipment) และ “ของ” (Goods) โดยก าหนดค านิยามของ     
ค าดังกล่าวไว้ว่า43 
  “เครื่องมืออุปกรณ์” (Equipment) หมายถึง สิ่งต่างๆที่มีลักษณะทางกายภาพที่
นอกเหนือจาก“ของ” (Goods) ที่มีแหล่งที่มาจากต่างประเทศและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงส าหรับใช้
ในการบรรเทาภัยพิบัติและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู รวมถึงยานพาหนะ ยารักษาโรค และอุปกรณ์
โทรคมนาคม 
  “ของ” (Goods) หมายถึง เสบียงต่างที่มีแหล่งที่มาจากต่างประเทศโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้บรรเทาทุกข์และริเริ่มการฟื้นฟูของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
  นอกจากนี้ กฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการ
บรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟูได้ก าหนดมาตรการเฉพาะส าหรับ
เครื่องมืออุปกรณ์และของบางประเภทไว้ อันได้แก่ อุปกรณ์โทรคมนาคม(Telecommunications 
Equipment) ยา(Medications) อาหาร(Food) ยานพาหนะน าเข้า(Imported Vehicles) สุนัขกู้ภัย 
(Search Dogs) ซึ่งแม้ในกฎหมายต้นแบบดังกล่าวได้ระบุประเภทของและเครื่องมืออุปกรณ์แยกจาก

                                           
 42 "Possessions of disaster relief personnel" means : All equipment, provisions, supplies, personal effects 
and other goods brought for and/or by disaster relief personnel in order to perform their duties and to otherwise 
support them in living and working in the country of the disaster throughout the duration of their mission” 
 43 “Equipment” means physical items, other than Goods, which come from international sources and 
are designated for use in Disaster Relief or Initial Recovery Assistance, including, but not limited to, vehicles, 
medical, and telecommunications Equipment. 
 “Goods” means supplies from international sources intended to be provided to Disaster-affected 
communities for their relief or initial recovery. 
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กัน แต่จุดร่วมของบทบังคับเหล่านี้คือพิธีการศุลกากรที่บัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการอ านวย
ความสะดวกในการน าเข้าของดังกล่าวเพ่ือผู้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เหมือนกัน44 
  ส่วนกรณีศึกษาของแต่ละประเทศเนปาลและประเทศญี่ปุ่น ก็มิได้มีค าจ ากัดความ
ของค าว่า “ของบรรเทาทุกข์” ไว้ในกฎหมายศุลกากรโดยตรง เนื่องจากทั้งสองประเทศได้พิจารณา
ความเหมาะสมการก าหนดชนิดของบรรเทาทุกข์เป็นเฉพาะกรณีไป เว้นแต่กรณีที่ประเทศเนปาลได้ 
ลงนามตามความตกลงเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า ส่งออก และ
ผ่านแดนของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วนกับองค์การสหประชาชาติ ซึ่งใช้บังคับกับ
เฉพาะองค์การสหประชาชาติและหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ โดยในความตกลงดังกล่าวได้
มีการระบุค าว่า “ของบรรเทาทุกข์” ไว้ ซึ่งเป็นค านิยามที่สอดคล้องกับความตกลงต้นแบบระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไนจีเรีย ส่วนประเทศอินโดนีเซียได้มีการใช้ว่า “ของ (Goods)” 
และ “อุปกรณ์ (Equipment)” โดยแยกประเภทของอุปกรณ์45ต่างๆไว้ เพ่ือประโยชน์ในการก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดการของเหล่านี้ในภายหลัง 
  หลักเกณฑ์ที่ปรากฏในอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ ตลอดจน
กรณีศึกษาการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ ของ
ประเทศต่างๆพบว่า “ของบรรเทาทุกข”์ ที่ได้รับประโยชน์จากพิธีการศุลกากรที่บัญญัติขึ้นเพ่ืออ านวย
ความสะดวกการน าเข้าของบรรเทาทุกข์นั้น มีจุดร่วมของค านิยามเหมือนกันคือ ต้องเป็นของที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมถึงของอ่ืนๆ ที่ผู้บรรเทาภัยพิบัติใช้ใน
การด ารงชีพและปฏิบัติหน้าที่ตลอดภารกิจในดินแดนที่เกิดภัยพิบัตินั้นด้วย ซึ่งแม้ในตราสารบางฉบับ
ได้ก าหนดนิยามค าว่า “ของบรรเทาทุกข์” และ “ของอ่ืนๆของผู้บรรเทาภัยพิบัติ”แตกต่างกัน หรือ
อาจแยกประเภทของบรรเทาทุกข์ให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ด้วยเหตุผลเรื่องวัตถุประสงค์ของการ    
ใช้สอยของบรรเทาทุกข์ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ของบรรเทาทุกข์บางประเภทน าเข้ามาเพ่ือบริจาคแก่
ผู้ประสบภัยพิบัติโดยเฉพาะ ของบรรเทาทุกข์บางประเภทใช้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บรรเทา 
ภัยพิบัติ จึงท าให้มีชื่อเรียกแตกต่างกัน รวมถึงอาจมีบทบัญญัติพิเศษใช้บังคับที่แตกต่างกันเล็กน้อย 
แต่พิธีการศุลกากรที่ก าหนดส าหรับการน าเข้าของดังกล่าวนั้นเหมือนกัน และเมื่อการวัตถุประสงค์
ของการศึกษาในครั้งนี้ เน้นความส าคัญของการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับ     
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ดังนั้นค านิยามของค าว่า 

                                           
 44 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Annotations to the Draft 
Guidelines for the Domestic Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance [Online], 12 May 2015. Available from: http://www.alnap.org/pool/files/i1020en.pdf 
 45 Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.04/2012 Concerning Exemption of Import Duty 
and/or Excise on the Import of Goods of Gifts/Grants for the Purpose of Natural Disaster Management, Article 3. 
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“ของบรรเทาทุกข์” จึงสามารถรวมถึง“ของอ่ืนๆ ที่ผู้บรรเทาภัยพิบัติใช้ในการด ารงชีพและปฏิบัติ
หน้าที่ตลอดภารกิจในดินแดนที่เกิดภัยพิบัตินั้น”ได้ เนื่องจากพิธีการศุลกากรที่ใช้บังคับย่อมเหมือนกัน 
และค านิยามของค าว่า “ของบรรเทาทุกข์” ที่ครอบคลุมที่สุดคือ ค านิยามตามอนุสัญญาเกียวโต 
(ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข ์
  เมื่อพิจารณาจากร่างกฎหมายของกรมศุลกากร พบว่าได้ระบุค านิยามของค าว่า  
ของบรรเทาทุกข์ โดยรวมของต่างๆที่ใช้เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรบรรเทาทุกข์ และเพ่ือ
สนับสนุนบุคลากรเหล่านี้ในการด ารงชีพและการปฏิบัติงานด้วย จึงเป็นค านิยามที่ครอบคลุมตาม
แนวทางของอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ 

 4.2.1.3 การนิยามค าว่า “ผู้ได้รับสิทธิ” 

  อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆได้ก าหนดมาตรการเพ่ืออ านวยความ
สะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ซึ่งมาตรการเหล่านี้เป็นการผ่อนผันจาก
พิธีการศุลกากรโดยทั่วไปเนื่องจากความจ าเป็นของเหตุการณ์ โดยผู้น าเข้าที่จะได้รับสิทธิประโยชน์
จากการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์นั้น ต้องมีความ
น่าเชื่อถือและน าเข้าโดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติเป็นส าคัญ ซ่ึงแนวทางตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆได้ระบุให้ผู้น าเข้าที่จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์จากการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน า เข้า          
ของบรรเทาทุกข์นั้นมีข้อจ ากัดบางประการ ดังต่อไปนี้ 
  กฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการบรรเทาภัย
พิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู ก าหนดให้เฉพาะผู้มีสิทธิ (Eligible Actors) ที่มี
คุณสมบัติเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากการอ านวยความสะดวกด้านขั้นตอนต่างๆของพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์46 อาทิ รัฐที่ให้ความช่วยเหลือ องค์การระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์การสหประชาชาติและองค์การระดับภูมิภาค หน่วยงานสหพันธ์สภากาชาดและ
สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และผู้ช่วยเหลือ47 โดยผู้ช่วยเหลือนั้นต้องยื่นเอกสารรับรอง   
ไม่ว่าจากรัฐที่ให้ความช่วยเหลือ องค์การที่ตนสังกัด เอกสารที่ระบุประสบการณ์ในการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยพิบัติ48 เป็นต้น ส่วนอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ 
บทที่ 5 อันว่าด้วยเรื่องของบรรเทาทุกข์ ข้อปฏิบัติแนะน าข้อที่ 6 ได้ระบุให้เฉพาะของบรรเทาทุกข์ที่

                                           
 46 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 2. 
 47 Ibid, Article 21. 
 48 Ibid, Article 22. 
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ได้รับเป็นของขวัญเฉพาะจากองค์การที่ได้รับเห็นชอบเพ่ือน าไปใช้โดยหรือภายใต้การควบคุมของ
องค์กรดังกล่าว หรือเพ่ือแจกจ่ายโดยไม่คิดมูลค่าโดยหรือภายใต้การควบคุมขององค์การเหล่านี้ 
เท่านั้น ที่จะได้รับการยกเว้นค่าภาษีอากรและการควบคุมจากข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผล
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ในความตกลงต้นแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับ
การน าเข้า ส่งออก และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วน ระหว่างองค์การ
สหประชาชาติและประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ก็บังคับใช้กับเฉพาะบุคลที่สังกัดในนามของ
องค์การสหประชาชาติเท่านั้น49 
  เช่นเดียวกับกรณีศึกษาของประเทศอินโดนีเซียที่บัญญัติให้ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ใน
การอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ต้องเป็นผู้น าเข้าที่
ได้รับการรับรองจากส านักงานจัดการและบรรเทาภัยพิบัติของอินโดนีเซีย (BNPB) หรือคณะกรรมการ
จัดการภัยพิบัติประจ าพ้ืนที่ (BPBD)50 และกรณีของประเทศไนจีเรียที่ผู้น าเข้าต้องเป็นองค์การ
สหประชาชาติ หรือหน่วยงานของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหาร 
ภัยพิบัติแห่งชาติ (National Emergency Management Agency : NEMA)51 เป็นต้น 
  จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น พบว่าอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ รวมถึง
กรณีศึกษาจากประเทศอ่ืนๆ ได้บัญญัติให้เฉพาะรัฐ หน่วยงาน องค์การ และบุคคลใดๆก็ตามเฉพาะที่
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยที่ตั้งและวัตถุประสงค์ของ
องค์การที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้น เพ่ือประโยชน์ของรัฐในการป้องกันการอาศัยสถานการณ์เร่งด่วนใน
สถานการณ์ภัยพิบัติเพ่ือลักลอบการน าเข้าหรือหลีกเลี่ยงอากรน าเข้า 

 4.2.1.3.1 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกี่ยวข้อง............ 

  ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 11 อันว่าด้วย
เรื่องของที่น าเข้ามาหรือส่งออกไปเพ่ือบริจาคเป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชนได้ก าหนดให้ผู้น าเข้า
เป็นส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล 52 เท่านั้น นอกจากนี้ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 

                                           
 49 Model Agreement between the United Nations organization and a State/Government in relation to 
measures designed to expedite the import, export and transit of relief consignments and possessions of relief 
personnel in the event of disasters and emergencies, Article 1. 
 50 Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.04/2012 Concerning Exemption of Import Duty 
and/or Excise on the Import of Goods of Gifts/Grants for the Purpose of Natural Disaster Management, Article 6 
and Article 8. 
 51 Model Agreement: Emergency relief consignment border clearance agreement between National 
Emergency Management Agency (NEMA), Nigerian Customs Service and Nigerian Immigration, Article 2. 
 52 พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530, ภาค 4 ประเภท 11. 
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81/255153 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับของตามภาค 4 ประเภท 11  โดยระบุ
รายละเอียดของผู้น าเข้า เช่น ต้องน าเข้าหรือส่งออกในนามของส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล

                                                                                                                         
  “ภาค 4 ประเภท 11 ของที่น าเข้ามาหรือส่งออกไปเพื่อบริจาคเป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชนโดยผ่านส่วน
ราชการหรือองค์การสาธารณกุศล หรือเป็นของที่น าเข้ามาเพื่อให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรก าหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ากากรกระทรวงการคลัง  
   หมายเหตุ ค าว่า “ส่วนราชการ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน

ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ” 
 53 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 81/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขส าหรับของตามภาค 4 ประเภท 11 แห่งพระราชก าหนด
พิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 
  “เพื่อให้การยกเว้นอากรส าหรับขอที่น าเข้าหรือส่งออกไปเพื่อบริจาคเป็นสาธารณกุศลแก่ประชาชนโดยผ่านส่วน
ราชการหรือองค์การสาธารณกุศล หรือเป็นของที่น าเข้ามาเพื่อให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล ตามภาค 4 ประเภท 11 
แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา 4 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2549 เป็นไปด้วยความเหมาะสมและรัดกุม อธิบดีกรมศุลกากรโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงก าหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขไว้ดังต่อไปนี้ 
  3. ของที่น าเข้ามาหรือส่งออกไปเพื่อบริจาคเป็นสาธารณกุศลแก่ประชาชนโดยผ่านส่วนราชการหรือองค์การสา
ธารณกุศล จะได้รับยกเว้นอากรต้องเป็นดังนี้ 
  3.1 ต้องน าเข้าหรือส่งออกในนามของส่วนราชการ หรือองค์การสาธารณกุศลที่เป็นองค์การหรือสถานสาธารณ
กุศลตามมาตรา 47 (7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 
  3.2 มีหลักฐานของผู้บริจาคเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงความจ านงมอบให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณ
กุศลนั้น เพื่อน าของดังกล่าวไปบริจาคแก่ประชาชนต่อไป โดยไม่มีเง่ือนไขและข้อผูกพันใด ๆ ทั้งนี้ ผู้บริจาคต้องแสดงความจ านงใน
หลักฐานดังกล่าวไว้ก่อนวันที่น าของเข้ามาหรือส่งออกไป 
  3.3 ถ้าบริจาคผ่านส่วนราชการ ส่วนราชการนั้น ต้องมีหน้าที่ในการด าเนินงานเพื่อช่วยเหลือหรือการบรรเทา
ทุกข์แก่ประชาชน ถ้าบริจาคผ่านองค์การสาธารณสุข องค์การสาธารณกุศลนั้น ต้องน าไปช่วยเหลือหรือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนตามที่
ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การสาธารณกุศล 
  ในกรณีที่มีสาธารณภัย เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม ให้อธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจยกเว้นหรือผ่อนผันหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขตามวรรคแรกได้ตามที่เห็นสมควร 
  4. ของที่น ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลจะได้รับยกเว้นอากรต้องเป็น
ดังนี้ 
  4.1 ต้องน าเข้ามาในนามของส่วนราชการ หรือองค์การสาธารณกุศลที่เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตาม
มาตรา 47 (7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4)(ข) แห่ง พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยก าร
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 
  4.2 เป็นของที่น าไปใช้ตามหน้าที่ของส่วนราชการ หรือน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ งของ
องค์การสาธารณกุศล  
  4.3 มีหลักฐานของผู้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงว่า ได้ให้ของแก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล โดยไม่
มีเง่ือนไขและข้อผูกพันใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ให้ต้องแสดงความจ านงในหลักฐานดังกล่าวไว้ก่อนวันที่น าของเข้ามาในราชอาณาจักร 
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ที่เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องมีหลักฐานของผู้บริจาคเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแสดงความจ านงมอบให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล และถ้าบริจาคผ่าน
ส่วนราชการ ส่วนราชการนั้น ต้องมีหน้าที่ในการด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือหรือการบรรเทาทุกข์       
แก่ประชาชน ถ้าบริจาคผ่านองค์การสาธารณสุข องค์การสาธารณกุศลนั้น ต้องน าไปช่วยเหลือหรือ
บรรเทาทุกข์แก่ประชาชนตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การสาธารณกุศล เป็นต้น    
ซึ่งต่อมามีประกาศกรมศุลกากร ที่ 1/2558 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติส าหรับการขอยกเว้นอากรของตาม 
ภาค 4 ประเภท 11 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 253054 เพ่ือก าหนดผู้มีอ านาจ      
ลงนามขอยกเว้นอากรของส่วนราชการและองค์การสาธารณกุศลดังกล่าวด้วย 

                                                                                                                         
  5. ของตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ต้องไม่เป็นของที่จัดซื้อโดยใช้เงินของส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลหรือเงิน
ที่มีผู้มอบให้ 
  การขอยกเว้นอากรจะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติส าหรับการขอยกเว้นอากรของตามภาค 4 ประเภท 11 แห่ง
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530” 
 54 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 1/2558 เร่ือง ระเบียบปฏิบัติส าหรับการขอยกเว้นอากรของตาม ภาค 4 ประเภท 11 แห่งพระ
ราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
  “เพื่อให้การยกเว้นอากร ส าหรับของที่น าเข้ามาหรือส่งออกไปเพื่อบริจาคเป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชนโดย
ผ่านส่วนราชการหรือองค์กรการสาธารณกุศล หรือของที่น าเข้ามาเพื่อให้แก่ส่วนราชการหรือองค์กรการสาธารณกุศล ตามภาค 4 
ประเภท 11 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 เป็นไปด้วยความเหมาะสมรัดกุม และสอดคล้องกับประกาศกรม
ศุลกากรที่ 81/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข ส าหรับของตามภาค 4 ประเภท 11 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายนพ.ศ. 2551 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และมาตรา 4 แห่งพระราช
ก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. การขอยกเว้นอากร ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลเป็นผู้ยื่นขอยกเว้นอากรต่อกรมศุลกากร ก่อน
น าของออกจากอารักขาศุลกากร 
  1.1 กรณีส่วนราชการเป็นผู้ขอยกเว้นอากร ก าหนดให้ผู้ยื่นขอยกเว้นอากรและผู้ลงนามในหนังสือขอยกเว้นอากร 
เป็นดังนี้ 
  1.1.1 ราชการส่วนกลาง ผู้ยื่นขอยกเว้นอากร ต้องเป็นส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป และผู้ลง
นามในหนังสือขอยกเว้นอากร ต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.1.2 ราชการส่วนภูมิภาค ผู้ยื่นขอยกเว้นอากร ต้องเป็นส่วนราชการระดับจังหวัดและผู้ลงนามในหนังสือขอ
ยกเว้นอากร ต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.1.3 ราชการส่วนท้องถิ่น 
  (1) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ยื่นขอยกเว้นอากร ต้องเป็นส่วน
ราชการระดับจังหวัด และผู้ลงนามในหนังสือขอยกเว้นอากร ต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  (2) กรณีกรุงเทพมหานคร ผู้ยื่นขอยกเว้นอากร ต้องเป็นส านักปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ลงนามในหนังสือขอ
ยกเว้นอากร ต้องเป็นปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  (3) กรณีเมืองพัทยา ผู้ยื่นขอยกเว้นอากร ต้องเป็นส านักปลัดเมืองพัทยา และผู้ลงนามในหนังสือขอยกเว้นอากร 
ต้องเป็นปลัดเมืองพัทยาหรือที่ระดับสูงกว่าขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.1.4 หน่วยงานอื่นของรัฐ 
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  นอกจากนี้ในเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ด้วยความประเทศไทยต้อง
ปรับใช้เรื่องของบรรเทาทุกข์ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ .ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 11 
ซึ่งมีข้อจ ากัดหลายประการ กรมศุลกากรตระหนักถึงข้อจ ากัดเหล่านั้นที่เป็นอุปสรรคอันท าให้ 
ความช่วยเหลือไปถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติล่าช้า กรมศุลกากรจึงออกประกาศที่ 73/2554 
เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการยกเว้นอากรส าหรับของที่น าเข้าเพ่ือ
บริจาคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย55 โดยผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 81/2551      
บางประการ อาทิ การบริจาคผ่านส่วนราชการ ไม่จ าเป็นต้องพิจารณาว่าส่วนราชการนั้นมีหน้าที่    
ในการด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือหรือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนโดยตรงหรือไม่  และการบริจาค      
ผ่านองค์การสาธารณกุศลไม่จ าเป็นต้องพิจารณาว่าองค์การสาธารณกุศลนั้นมีวัตถุประสงค์ของ     

                                                                                                                         
  (1) กรณีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ให้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐนั้น เป็นผู้ยื่นขอยกเว้นอากรและผู้ลงนาม
ในหนังสือขอยกเว้นอากร ต้องเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  (2) กรณีหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น องค์การมหาชน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ฯลฯ ให้หน่วยงาน
ของรัฐนั้น เป็นผู้ยื่นขอยกเว้นอากร และผู้ลงนามในหนังสือขอยกเว้นอากร ต้องเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
  ก. ผู้บังคับบัญชาสูงสุด หรือผู้บริการสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  ข. หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรม หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ก ากับดูแล รักษาการหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่
ไดร้ับมอบหมาย 
  1.2 กรณีองค์การสาธารณกุศลเป็นผู้ขอยกเว้นอากร ก าหนดให้ผู้ยื่นขอยกเว้นอากรต้องเป็นองค์การหรือสา
ธารณกุศล ตามที่ก าหนดใน ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 ของประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) เรื่อง
ก าหนดองค์การ สถานพยาบาล สถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่ง พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 โดยผู้ลงนามในหนังสือยกเว้นอากร ต้อง
เป็นผู้มีอ านาจลงนามตามตราสารการจัดตั้งองค์การหรือสถานสาธารณกุศลนั้น” 
 55 ประกาศที่ 73/2554 เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการยกเว้นอากรส าหรับของที่น าเข้า
เพื่อบริจาคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย 
  “เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับการน าของเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อบริจาคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จึงเห็น
ควรผ่อนผันหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการผ่านพิธีการแก่ของดังกล่าวที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากร ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภทที่ 11 และตามประกาศกรมศุลกากรที่ 81/2551 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน  2551 ข้อ 3.3 ดังนี้ 
   1. การบริจาคผ่านส่วนราชการ ไม่จ าเป็นต้องพิจารณาว่าส่วนราชการนั้นมีหน้าที่ในการด าเนินงานเพื่อ
ช่วยเหลือหรือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนโดยตรงหรือไม่ 
   2. การบริจาคผ่านองค์การสาธารณกุศล ไม่จ าเป็นต้องพิจารณาว่าองค์การสาธารณกุศลนั้นมีวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนหรือไม่ 
   3. หากมีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้ผ่อนผันการตรวจสอบหนังสือรับรอง/ค้ าประกันจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ให้ผู้รับมอบอ านาจมาติดต่อรับของท าสัญญาประกันตนเองพร้อมกับส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน/เจ้าหน้าที่ของรัฐไว้
เป็นหลักฐานเพื่อการติดตามตรวจสอบต่อไปในภายหลัง 
   4. อนุญาตให้แก้ไขบัญชีสินค้าส าหรับเรือ/อากาศยานจากผู้รับตราส่งเดิมที่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรเป็นส่วน
ราชการหรือองค์การสาธารณกุศล (Amend Should be Consignee) ได้ โดยไม่ต้องพิจารณาความผิดและไม่ค านึงว่าจะมีหลักฐานการ
บริจาคช่วยเหลือก่อนหรือหลังวันน าเข้า” 
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การจัดตั้งเพ่ือช่วยเหลือหรือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนหรือไม่ รวมถึงการผ่อนผันการตรวจสอบ
หนังสือรับรอง/ค้ าประกันจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 4.2.1.3.2 บทวิเคราะห์................. 

  ของบริจาคตามภาค 4 ประเภท 11 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 
2530 นั้น เป็นของบริจาคเพ่ือเป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชนโดยผ่านส่วนราชการหรือองค์การ  
สาธารณกุศล ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นองค์การที่มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพ่ือ
ประโยชน์ของสาธารณชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์คือ เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ดังนั้นการ
พิจารณาเรื่องผู้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการอ านวยความสะดวกด้านขั้นตอนต่างๆของพิธีการศุลกากร
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ จึงควรน ากฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่มาประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้ ในช่วงที่เกิดมหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ. 2554 กรมศุลกากรได้ออกประกาศผ่อนผันเรื่องหลักเกณฑ์
ของผู้น าเข้าที่เป็นส่วนราชการและองค์การสาธารณกุศล โดยให้การบริจาคผ่านส่วนราชการนั้น      
ไม่จ าเป็นต้องพิจารณาว่าส่วนราชการนั้นมีหน้าที่ในการด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือหรือบรรเทาทุกข์แก่
ประชาชนโดยตรงหรือไม่ และการบริจาคผ่านองค์การสาธารณกุศลไม่จ าเป็นต้องพิจารณาว่าองค์การ
สาธารณกุศลนั้นมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพ่ือช่วยเหลือหรือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนหรือไม่ 
เนื่องจากต้องการอ านวยความสะดวกการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ให้มากท่ีสุด ซ่ึงส่วนราชการนั้นมีที่ตั้ง
และมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบภายหลังเช่นเดียวกับ
องค์การสาธารณกุศล ซึ่งการผ่อนผันดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดว่ากฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มี
อยู่ไม่เหมาะสมที่จะปรับใช้ในสถานการณ์เร่งด่วนเมื่อเกิดภัยพิบัติ อย่างไรก็ตาม การผ่อนผันตาม
ประกาศฯดังกล่าวท าได้เพียงเรื่องผู้ได้รับสิทธิประโยชน์เท่านั้น แต่ไม่ครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์อ่ืนๆ
ตามทีไ่ด้ศึกษาในบทที่ 2 ทั้งหมด  
  ดังนั้นเมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ 
รวมถึงกรณีศึกษาของต่างประเทศ พบว่า ผู้ได้รับประโยชน์จากการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการ
ศุลกากรเป็นรัฐ หน่วยงาน องค์การ และบุคคลใดๆก็ตามเฉพาะที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยมีที่ตั้งและวัตถุประสงค์ขององค์การที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้น หรือ
อาจได้รับการรับรองจากองค์การหลักในการบริหารจัดการภัยพิบติั หรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ให้ความช่วยเหลืออย่างชัดเจน เช่น องค์การสหประชาชาติ  เป็นต้น โดยมิได้เปิดโอกาสให้กับการ
น าเข้าโดยบุคคลทั่วไปที่ปราศจากการรับรองจากหน่วยงานหรือองค์การที่จัดการภัยพิบัติ  
  นอกจากนี้พ้ืนฐานของการหลักเกณฑ์การให้ความอ านวยความสะดวกการผ่าน    
พิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั้น เนื่องจากการ
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ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจากนานาประเทศ 56 ดังนั้น 
ผู้น าเข้าจึงควรน่าเชื่อถือได้ว่ามีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณชน ประกอบกับเมื่อ
พิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกี่ยวข้อง จึงอาจก าหนดให้ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์การอ านวย
ความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าภัยพิบัติ สอดคล้องกับเรื่องของบริจาคตาม
ภาค 4 ประเภท 11 ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และประกาศของกรม
ศุลกากรที่ได้ออกมาใช้บังคับช่วงเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2554  
  ของบริจาคตามภาค 4 ประเภท 11 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 
2530 ต้องเป็นการน าเข้าโดยผ่าน “ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล” เท่านั้น ซึ่งตามพระราช
ก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เดิมก่อนมีการแก้ไขนั้นใช้ค าว่า “ส่วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือองค์การสาธารณกุศล” ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิมและใช้ค าว่า “ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล” โดยตัดค าว่า “ตามกฎหมาย     
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน” เนื่องจากต้องการเปิดช่องส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้ง
ตามกฎหมายอื่นๆ นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหาร
ดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ โดยตามหนังสือเวียนส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ที่ นร 1200/ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหารได้ระบุให้ “หน่วยงานของรัฐ”นั้น ได้แก่ ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่57 ซึ่งสอดคล้องกับค านิยามของค าว่า 
“หน่วยงานของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดของหน่วยงานของรัฐ โดยในพระราชบัญญัติดังกล่าว  

                                           
 56 World Customs Organization, Resolution of the Customs Co-operation Council on the Role of 
Customs in Natural Disaster Relief, Paragraph 1. 
  “Noting: (a) the increase in the number of natural disasters affecting populations and requiring 
urgent international humanitarian assistance, and the need to enhance the role of Customs in the management 
of humanitarian relief operations;” 
 Model Agreement between the United Nations organization and a State/Government in relation to 
measures designed to expedite the import, export and transit of relief consignments and possessions of relief 
personnel in the event of disasters and emergencies, Paragraph 14. 
  “Whereas the State/Government of _____ wishes to contribute to the expeditious delivery of 
international humanitarian assistance to the disaster-affected population” 
 57 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก ากับของ
ฝ่ายบริหาร [ออนไลน์], 25 พฤษภาคม 2558. แหล่งที่มา: http://www.opdc.go.th/uploads/files/book_2553/book_1_53PO.pdf 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwili9ig5efGAhVCBo4KHdfPCPw&url=http%3A%2F%2Fwww.opdc.go.th%2F&ei=9OerVaXBDMKMuATXn6PgDw&usg=AFQjCNHvGYOOg0Ctzv61Kg3fExaniHpUcw&sig2=1gcd0Ev0KyReaexa9cesVg&bvm=bv.98197061,d.c2E
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ได้ระบุค านิยามค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” ว่าหมายถึงกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ ที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่
ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึง หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มี
พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย ซึ่งเป็นค านิยามที่กว้าง
และครอบคลุมหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยทั้งหมด 
  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ เมื่อมีการจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐขึ้นใหม่ กฎหมายดังกล่าวก็ปรับปรุงให้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น
ใหม่นั้นด้วย ดังนั้นการก าหนดผู้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ตามมาตรฐานสากลจึงอาจใช้ค านิยามของค าว่า  “หน่วยงานของ
รัฐ” ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และแนวทางหลักการ
จ าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐตามหนังสือเวียนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่  
นร 1200/ว 1 ลงวันที่4 มกราคม 2553 เรื่องการปรับปรุงในก ากับของฝ่ายบริหาร เพ่ือให้ครอบคลุม
หน่วยงานของรัฐในประเทศไทย เนื่องจากเป็นค านิยามที่ค่อนข้างครอบคลุม 
  ส่วนกรณีองค์การสาธารณกุศลนั้น ไม่ปรากฏความหมายในกฎหมายใดโดย
เฉพาะเจาะจง แต่อาจอาศัยแนวทางตามประกาศกรมศุลกากรที่ 81/2551  เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขส าหรับของตามภาค 4 ประเภท 11 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2549 และประกาศกรมศุลกากรที่ 1/2558 เรื่องระเบียบปฏิบัติส าหรับการขอยกเว้นอากรของตาม 
ภาค 4 ประเภท 11 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ได้ โดยใช้ค านิยามตาม
ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 2) เรื่องก าหนดองค์การ 
สถานพยาบาล สถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 239) 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้มีสถานสาธารณกุศลจ านวน 834 แห่ง มาปรับ
ใช้ในเรื่องนี้ 
 นอกจากนี้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ รวมทั้งกรณีศึกษาจาก
ต่างประเทศได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือบุคคลต่างๆที่ต้องการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติสามารถลงทะเบียนเพ่ิมเติมได้ โดยต้องยื่นเอกสารที่จ าเป็นในการลงทะเบียนนั้นด้วย 
รวมถึงต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเช่น หน่วยงานของรัฐ องค์การสาธารณกุศล
ต่างๆ เช่น องค์การสหประชาชาติ เป็นต้น กรมศุลกากรจึงอาจใช้ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์เรื่องนี้ด้วย
การเปิดโอกาสให้ผู้น าเข้าที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ หรือองค์การต่างๆที่มิได้เป็น
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หน่วยงานของรัฐและไม่ได้เป็นองค์การสาธารณกุศลหรือสถานสาธารณกุศลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
สามารถลงทะเบียนเพ่ือขอรับการอ านวยความสะดวกในการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์  
ภัยพิบัติได้ โดยระบุหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลงทะเบียนไว้ เนื่องจากตามค านิยามของค าว่า   
“ของบรรเทาทุกข์” นั้น อาจเป็นสิ่งของของผู้บรรเทาภัยพิบัติที่ใช้ในการปฏิบัติการกิจหรือเพ่ือใช้ใน
การด ารงชีพด้วย ดังนั้นผู้น าเข้าอาจเป็นบุคคลที่เข้ามาบรรเทาภัยพิบัติได้เช่นกัน ซึ่งตรงนี้กรมศุลกากร
อาจก าหนดเงื่อนไขพิจารณาความเหมาะสมเรื่องชนิดและปริมาณของที่น าเข้าด้วย 
 เมื่อพิจารณาตามร่างกฎหมายของกรมศุลกากร ก็ได้ระบุให้หน่วยงานของรัฐหรือ
องค์การสาธารณกุศลเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากมาตรการพิธีการศุลกากรต่างๆที่ก าหนดขึ้นเช่นกัน  
อย่างไรก็ตาม การใช้ค าว่า “องค์การสาธารณกุศล” อาจท าให้เกิดการตีความถ้อยค าที่แตกต่างกัน 
ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้บังคับใช้กฎหมายจึงอาจใช้ค าว่า. “สถานสาธารณกุศล” ย่อมจะสอดคล้องกับ
กฎหมายของประเทศไทยที่มีอยู่มากกว่า  

 4.2.2 แนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาการอ านวยความสะดวกการน าเข้า
ของบรรเทาทุกข์ (Period) 

 ในอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆจึงก าหนดได้ก าหนดระยะเวลาการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยพิบัติเอาไว้ กล่าวคือ การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ช่วงในระยะเวลาที่
ก าหนดเท่านั้นที่จะได้รับการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร หรือให้อ านาจรัฐที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติเป็นผู้พิจารณาว่าการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการ
น าเข้าของบรรเทาทุกข์นั้นควรสิ้นสุดลงเมื่อใด58 เช่นเดียวกับประเทศอินโดนีเซีย59 ส่วนกรณีศึกษา
ของประเทศญี่ปุ่นและประเทศเนปาล ที่ใช้วิธีก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ืออ านวยความสะดวกการน าเข้า
ของบรรเทาทุกข์แบบเฉพาะกรณี จึงมิได้มีการก าหนดช่วงเวลาที่แน่นอน  

 4.2.2.1 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกี่ยวข้อง........ 

 เมื่อพิจารณากฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยที่ได้เคยน ามาปรับใช้เพ่ือ
อ านวยความสะดวกการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ คือ พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 

                                           
 58 Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and 

Relief Operations, Article 6. 
 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 9.  
 59 Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.04/2012 Concerning Exemption of Import Duty 
and/or Excise on the Import of Goods of Gifts/Grants for the Purpose of Natural Disaster Management, Article 2. 
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ภาค 4 ประเภท 3 อันว่าด้วยเรื่องการน าเข้าชั่วคราว กฎหมายดังกล่าวไดก้ าหนดระยะเวลาการน าเข้า
ชั่วคราวไว้ไม่เกินหกเดือน 

 4.2.2.2 บทวิเคราะห์...................... 

  จากนิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ” นั้น เป็นสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นฉับพลัน
ทันทีทันใด หรืออาจเกิดขึ้นจากกระบวนการที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน (long-term process) 60 
ได้เช่นกัน ซึ่งอาจมีก าหนดระยะเวลาที่ไม่แน่นอน แต่อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆได้
เปิดโอกาสให้รัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเป็นผู้พิจารณาว่า การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธี
การศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์นั้นควรสิ้นสุดลงเมื่อใด  และจากกรณีศึกษาของ
ประเทศต่าง เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีก าหนดระยะเวลาการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ไว้ 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงระยะเวลาการตอบสนองต่อภัยพิบัติ
อย่างฉุกเฉินเร่งด่วน ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไปสู่การบูรณะฟ้ืนฟ ูและช่วงระยะเวลาการบูรณะฟ้ืนฟู 
โดยให้ส านักงานจัดการและบรรเทาภัยพิบัติของอินโดนีเซีย (BNPB) หรือคณะกรรมการจัดการ     
ภัยพิบัติประจ าพื้นที ่(BPBD) หรือองค์การปกครองส่วนภูมิภาค มีอ านาจในการก าหนดช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว61 
  ดังนั้น ส าหรับประเทศไทย กรมศุลกากรจึงควรมีอ านาจพิจารณาว่าการอ านวย
ความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์นั้นควรมีระยะเวลาด าเนินไป
จนถึงเมื่อใด ซึ่งอาจจะพิจารณาตามความเหมาะสมได้จากสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยค านึงถึงวงจร
การจัดการภัยพิบัติ62 ตามท่ีผู้เขียนเคยกล่าวไว้ในบทที่ 1 ประกอบการพิจารณาด้วย 

                                           
 60 Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and 
Relief Operations, Article 3. 
 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 1. 
 61 Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.04/2012 Concerning Exemption of Import Duty 
and/or Excise on the Import of Goods of Gifts/Grants for the Purpose of Natural Disaster Management, Article 2. 
 62 วงจรการจัดการสาธารณภยั ประกอบด้วย 
  1) การป้องกัน (Prevention) คือ การด าเนินการเพื่อหลีกเลีย่งหรือขัดขวางมิให้ภัยพิบัติและความสูญเสียเกิดขึ้น 
  2) การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) คือ กิจกรรมที่มุ่งในการลดผลกระทบและความรุนแรงของภัยพิบัติที่ก่อให้เกิด
อันตรายและความสูญเสียแก่ชุมชนและประเทศชาติ 
  3) การเตรียมพร้อม (Preparedness) คือ การเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับรัฐบาล องค์กรปฏิบัติ 
ชุมชน และปัจเจกบุคคล ในการเผชิญกับภาวการณ์เกิดภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  4) การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response) คือ การปฏิบัติอย่างทันทีทันใดเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้น 
  5) การฟื้นฟูบูรณะ (Recovery) การฟื้นฟูบูรณะเป็นขั้นตอนที่ด าเนินการเมื่อเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อให้
พื้นที่หรือชุมชนที่ได้รับภัยพิบัติกลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้น 
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  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามร่างกฎหมายของศุลกากร ร่างกฎหมายดังกล่าวมิได้มีการ
ก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน โดยเปิดโอกาสให้เมื่อใดก็ตามที่เกิดสาธารณภัย และไม่ว่าสาธารณภัย
เหล่านั้นจะสิ้นสุดลงไปนานเท่าใด ศุลกากรก็จะอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการ
น าเข้าของบรรเทาทุกขใ์ห้ ซึ่งเป็นการเปิดรับความช่วยเหลือไว้อย่างกว้างขวาง 

 4.2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อก าหนดขั้นตอนพิธีการศุลกากรที่ใช้ส าหรับ
สถานการณ์ภัยพิบัติ (Simplified Customs Procedures and Facilitation) 

 ของบรรเทาทุกข์เป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ      
ในเบื้องต้นได้ ดังนั้นรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจึงต้องก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเพ่ืออ านวย  
ความสะดวกให้ของบรรเทาทุกข์เหล่านั้นสามารถเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว 
 พิธีการศุลกากรของประเทศไทยส าหรับการน าเข้าของโดยทั่วไปในสถานการณ์ปกตินั้น 
ค่อนข้างซับซ้อนและมีข้ันตอนหลายประการ ซึ่งไม่เหมาะสมในการน ามาใช้กับสถานการณ์เร่งด่วนเมื่อ
เกิดภัยพิบัติ ดังนั้นอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนพิธีการ
ศุลกากรที่รวดเร็ว เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือให้ความช่วยเหลือ  
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ  ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์พิธีการศุลกากรของ
กรณีศึกษาประเทศต่างๆในบทท่ี 3 เช่นกัน นอกจากนี้ การก าหนดขั้นตอนพิธีการศุลกากรที่ใช้ส าหรับ
สถานการณ์ภัยพิบัติ เป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องปฏิบัติเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่      
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ ดังนั้น การพิจารณากฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกี่ยวข้องจึงต้องพิจารณา
จากประมวลระเบียบปฏิบัติของศุลกากรเป็นส าคัญ ซึ่งประมวลระเบียบปฏิบัติของศุลกากรที่ใช้ใน
ปัจจุบันคือ ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ.ศ. 2556 อันเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้เพ่ือยึดเป็นหลัก 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรและใช้เป็นหลักปฏิบัติของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต่างๆ   
โดยอนุโลมส าหรับเรื่องท่ีไม่ได้มีประกาศกรมศุลกากรก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  
 หลักเกณฑ์ของขั้นตอนพิธีการศุลกากรที่รวดเร็ว เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้า
ของบรรเทาทุกข์ มีดังต่อไปนี้ 

                                                                                                                         
 6) การพัฒนา (Development) การพัฒนาภายหลังเหตุการณ์ภัยพบิัติครอบคลุมถึงการทบทวน และศึกษาประสบการณ์
การจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น แล้วท าการปรับปรุงระบบการด าเนินงานต่างๆที่มีอยู่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดความสูญเสียให้
น้อยที่สุด 
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 4.2.3.1 การก าหนดหลักเกณฑ์การผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของ
บรรเทาทุกข์เป็นล าดับแรก 

  จากข้อมูลสถิติมูลค่าการค้าระหว่างประเทศปีพ.ศ.2552-2557 ที่จัดท าโดยกรม 
การค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบว่าอัตราการน าเข้าสินค้ามีอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยสูงขึ้น
ทุกปี63 ดังนั้นปริมาณของสินค้าน าเข้าไม่ว่าทางเรือ ทางบก หรือทางอากาศ ย่อมมีปริมาณมหาศาล
เพ่ือรองรับกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และการบริโภคอุปโภคของประชากร
ที่เพ่ิมสูงขึ้น 
  ก่อนที่สินค้าจากต่างประเทศจะน าเข้าในราชอาณาจักรไทย ย่อมต้องช าระค่าภาษี
อากรให้ครบถ้วน โดยมีหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร คือ กรมศุลกากร เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก  
ในการจัดเก็บภาษีศุลกากรขาเข้าและขาออก และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเก็บภาษีแทน
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน โดยมีขั้นตอนการผ่าน
พิธีการศุลกากรตามกฎระเบียบที่กรมศุลกากรได้วางไว้ 
  เมื่อเกิดภัยพิบัติและนานาประเทศได้ส่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ การน าเข้าของบรรเทาทุกข์เหล่านั้นจึงต้องผ่านพิธีการศุลกากรตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนที่กรมศุลกากรได้ก าหนดไว้เช่นเดียวกับสินค้าอ่ืนๆ ซึ่งหากเมื่อสินค้าน าเข้าอ่ืนๆมีจ านวนมาก 
การไม่มีหลักเกณฑ์การผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เป็นล าดับแรกอาจท าให้
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์เกิดความล่าช้าและไม่อาจให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก     
ภัยพิบัติได้ทันท่วงที ดังนั้นในมาตรฐานข้อ 3 ตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ 
บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์64 และมาตรา 29 กฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและ
กฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู65 จึงระบุให้ศุลกากร
ต้องให้ความส าคัญกับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เป็นล าดับแรก โดยอาจจัดให้มีช่องทางพิเศษ (Fast 
Lane)66 เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เป็นล าดับแรก ซึ่งส่งผลให้ความ

                                           
 63 กระทรวงพาณิชย์, สถิติการน าเข้าส่งออกของไทย [ออนไลน์], 4 มิถุนายน 2558. แหล่งที่มา: http://www.dft. 
go.th/Default.aspx?tabid=164 
 64 Revised Kyoto Convention Specific Annex J Chapter 5, Standard 2. 

 65 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 29. 
 66 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs and the Inter-Parliamentary Union, Commentary to the Model Act for the 
Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance [Online] 16 March 
2014, p.97. 
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ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและภารกิจการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สามารถเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น67  

 4.2.3.1.1 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกี่ยวข้อง 

 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยมิได้บัญญัติเรื่องการให้ความส าคัญส าหรับ
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์เป็นล าดับแรก 

 4.2.3.1.2 บทวิเคราะห์................. 

  การจัดล าดับความส าคัญในการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับของบรรเทาทุกข์ที่น าเข้า
มาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินี้ เป็นการก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ศุลกากรว่า ดังนั้นหากมีการน าของบรรเทาทุกข์เข้ามาในราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องให้
ความส าคัญส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์นั้นเป็นล าดับแรก  
  การให้ความส าคัญส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เป็นล าดับแรก สามารถจัด  
ท าช่องทางพิเศษ หรือ “Fast Lane” เพ่ือให้บริการทางศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์
เป็นล าดับแรก ซึ่งกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการบรรเทาภัย
พิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟูได้เน้นย้ าว่า “Fast Lane” ถือเป็นองค์ประกอบ   
ที่ส าคัญของหลักการและเหตุผลตามกฎหมายต้นแบบฉบับนี้68 
  ดังนั้นเพ่ืออ านวยความสะดวกการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ให้มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว จึงควรก าหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้ไว้เพื่อเป็นหลักปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วย 

 4.2.3.2 การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่ออ านวยความสะดวกด้านเอกสารที่ใช้ในการ
ผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ 

  การผ่านพิธีการศุลกากรในการน าของเข้าโดยทั่วไป ผู้น าเข้าต้องยื่นใบขนสินค้า    
ขาเข้าเพ่ือแสดงข้อมูลสินค้าที่น าเข้าให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบ ซึ่งแบบฟอร์มของใบขนสินค้า  
ขาเข้าตามที่กฎหมายศุลกากรก าหนดนั้นมีรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อน ผู้น าเข้าจึงต้องใช้เวลาเพ่ือ

                                           
 67 World Customs Organization, Guidelines to Specific Annex J Chapter 5 Relief consignments [Online] 
21 May 2014, p.6-7. 
 68 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs and the Inter-Parliamentary Union, Commentary to the Model Act for the 
Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance [Online] 16 March 
2014, p.97. 
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กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ ซึ่งเป็นอุปสรรคท าให้การน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั้นล่าช้า 
  ดังนั้น มาตรฐานข้อ 3 ตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 
5 เรื่องของบรรเทาทุกข์69 จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์พิธีการศุลกากรอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร
ส าหรับของบรรเทาทุกข์ โดยศุลกากรต้องจัดเตรียมให้มีการยื่นใบขนสินค้าแบบง่ายหรือใบขนสินค้า
ชั่วคราวหรือใบขนสินค้าที่ไม่สมบูรณ์โดยมีเงื่อนไขว่าผู้น าของเข้าจะมาปฏิบัติพิธีการศุลกากรเรื่อง
เอกสารภายในเวลาที่ก าหนดภายหลัง ซึ่งรายละเอียดพิธีการศุลกากรตามมาตรฐานเรื่องนี้ได้ระบุไว้ใน
ภาคผนวกท่ัวไปในมาตรฐานข้อ 3.13 ตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข)70 ที่ให้ผู้น าเข้าสามารถกรอก
เฉพาะข้อมูลส าคัญในใบขนสินค้าขาเข้าได้ตามที่ศุลกากรผ่อนผัน โดยมีเงื่อนไขว่าต้องกรอกข้อมูล    
ให้ครบถ้วนภายหลังภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  นอกจากนี้ มาตรา 33 ของกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและ
กฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟูยังได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการอ านวยความสะดวกด้านเอกสารที่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากร71 เช่น ก าหนดให้
กรอกข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้าเฉพาะที่จ าเป็น (minimum information necessary) กรณีที่มีการ
น าเข้าของบรรเทาทุกข์หลายครั้งโดยผู้น าเข้ารายเดียวกันก็สามารถรวมของบรรเทาทุกข์เหล่านั้นเพ่ือ
แสดงข้อมูลในใบขนสินค้าเพียงฉบับเดียวได้ และให้แสดงข้อมูลของสินค้าในส่วนรายละเอียดปลีกย่อย
ที่ไม่จ าเป็นได้โดยไม่ต้องแปลเป็นภาษาของรัฐผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เป็นต้น 

 4.2.3.2.1 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกี่ยวข้อง 

 ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 246972 ระบุให้   
ผู้น าของเข้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 
2469 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องยื่นใบขนสินค้าโดยถูกต้อง 

                                           
 69 Revised Kyoto Convention Specific annex J chapter 5, Standard 3. 
 70 Revised Kyoto Convention, Clearance and other customs formalities (Chapter 3), Standard 3.13. 
 71 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 33. 
 72 พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469, มาตรา 40. 
 “ก่อนที่จะน าของใด ๆ ไปจากอารักขาของศุลกากร ผู้น าของเข้าต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้ 
และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร กับต้องยื่นใบขนสินค้าโดยถูกต้อง และเสียภาษีอากรจนครบถ้วนหรือวางเงินไว้เป็นเป็น
ประกัน การขอวางเงินประกันให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
  ในกรณีที่มีการร้องขอและอธิบดีเห็นว่าของใดมีความจ าเป็นที่จะต้องน าออกไปจากอารักขาของศุลกากรโดยรีบด่วน 
อธิบดีมีอ านาจให้น าของนั้นไปจากอารักขาของศุลกากรได้ โดยยังไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่งก่อนแต่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่อธิบดีก าหนด 
และในกรณทีี่อาจต้องเสียภาษีอากร ให้วางเงินหรือหลักประกันอย่างอื่นเป็นที่พอใจอธิบดีเพื่อเป็นประกันค่าภาษีอากรด้วย” 
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และเสียภาษีอากรจนครบถ้วน หรือวางเงินไว้เป็นเป็นประกันก่อนที่จะน าของใดๆ ไปจากอารักขาของ
ศุลกากร และในวรรคสองได้ระบุข้อยกเว้นส าหรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามวรรค 1 ไว้ว่า หาก
ของใดมีความจ าเป็นที่จะต้องน าออกไปจากอารักขาของศุลกากรโดยรีบด่วน ผู้น าของเข้าอาจร้องขอ
ผ่อนผันต่ออธิบดีและในกรณีที่อาจต้องเสียภาษีอากร ให้วางเงินหรือหลักประกันอย่างอ่ืนเป็นที่พอใจ
อธิบดีเพื่อเป็นประกันค่าภาษีอากรด้วย 
  การน าเข้าสินค้า ผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศต่างๆ 
ตามที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆที่เก่ียวข้องในการน าเข้าก าหนดไว้ให้ครบถ้วน โดยกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากรของประเทศไทยได้ก าหนดให้ผู้น าเข้าต้องส าแดงข้อมูลสินค้าด้วยตามแบบพิมพ์ที่     
กรมศุลกากรก าหนดไว้ตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2480 
มาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2480 ซึ่งมีจ าแนกออกเป็น 
9 ประเภทตามลักษณะการน าเข้า73 โดยมีประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2556 ข้อ 2 01 10 
03 ก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องการขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการศุลกากร74 

                                           
 73 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2480, มาตรา 19. และพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2480, มาตรา 
10 และมาตรา 11. 
  “(1) ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม (กศก.99/1) ใช้ส าหรับการ
น าเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภทที่กรมศุลกากรมิได้ก าหนดให้ใช้ใบขนสินค้าประเภทอื่น 
 (2) แบบ กศก. 102 ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้
ส าหรับการน าเข้าสินค้าทางอากาศยานหรือพิธีการอื่นที่กรมศุลกากรก าหนดส าหรับของที่น าเข้าในลักษณะเฉพาะ เช่น การน าเข้าสัตว์
เล้ียงมีชีวิต 
 (3) แบบ กศก. 103 ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้ส าหรับการน าเข้าหรือส่งออกสินค้าก่อน
ปฏิบัติพิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรก าหนด 
 (4) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว ใช้ส าหรับพิธีการน าเข้าหรือ
ส่งออกสินค้าชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามอนุสัญญา A.T.A. Carnet ส าหรับของที่น าเข้าหรือส่งออกในลักษณะเฉพาะที่กฎหมาย
ศุลกากรก าหนด 
 (5) แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินค้าส าหรับพื้นที่พัฒนาร่วมไทย- มาเลเซีย ใช้ส าหรับการ
น าเข้าสินค้าในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 
 (6) แบบใบแนบ 9 ใบขนสินค้าถ่ายล า ใช้ส าหรับพิธีการสินค้าถ่ายล า 
 (7) แบบที่ 448 ใบขนสินค้าผ่านแดน ใช้ส าหรับพิธีการสินค้าผ่านแดน 
 (8) ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้ส าหรับการน ารถยนต์และ
จักรยานยนต์เข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว 
 (9) ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับเรือส าราญและกีฬาที่น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้ส าหรับการน าเรือส าราญและ
กีฬาเข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว" 
 74 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2556, ข้อ 2 01 10 03 การขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการศุลกากร. 
  “1) กรณีสินค้าทั่วไป  
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 4.2.3.2.2 บทวิเคราะห์......................... 

 เมื่อเกิดภัยพิบัติ ซึ่งเป็นสถานการณ์อันมีความจ าเป็นและฉุกเฉินเร่งด่วน ผู้น าเข้า
ของบรรเทาทุกข์อาจร้องขอต่ออธิบดีกรมศุลกากรตามมาตรา 40 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 เพ่ือขอผ่อนผันการท าใบขนสินค้าโดยใช้แบบกศก. 103 ค าร้องขอ
ผ่อนผันรับของออกไปก่อนได้ โดยมีประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2556 ข้อ 2 01 10 03 
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการศุลกากรส าหรับสินค้า 3 ประเภท 
คือ สินค้าทั่วไป การขอรับยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในทางราชการไปก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วน และการขอรับ

                                                                                                                         
    กรณีผู้น าของเข้าขออนุญาตน าของออกไปจากอารักขาของศุลกากรก่อนที่จะปฏิบัติพิธีการครบถ้วนตามนัย
มาตรา 40 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 329 ลงวันที่ 
13 ธันวาคม 2515 ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
    (1.1) ผู้น าของเข้าที่มีความจ าเป็นรีบด่วนที่จะขอรับของออกไปก่อนปฏิบัติพิธีการศุลกากรครบถ้วน ให้ยื่นค า
ร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (กศก.103) ตามประมวลฯ 2 01 02 04 พร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบตราส่งสินค้า บัญชี
ราคาสินค้าและ/หรือเอกสารการซ้ือขายเท่าที่มีและสัญญาประกัน (กศก.28) ต่อหน่วยงานพิธีการ โดยสาเนาเอกสารทั้งหมดไว้อีก 1 ชุด
ยื่นประกอบค าร้องด้วย  
    หากของนั้นต้องได้รับอนุญาตในการน าเข้าหรือต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องต้องได้รับ
อนุญาตหรือปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวเสียก่อน  
    (1.2) ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตการรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการศุลกากรโดยให้
วางเงินประกันหรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารให้คุ้มค่าภาษีอากร ในกรณีวางหลักประกันอย่างอื่นให้พิจารณาอนุญาตได้แต่เฉพาะ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ และอื่นๆ ที่มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
และผู้มีเอกสิทธิทางการทูตเท่านั้น และเสนอผู้อ านวยการส านักเพื่ออนุมัติในภายหลัง  
    (1.3) เมื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีอนุญาตหรือกรมศุลกากรอนุมัติตามค าขอผ่อนผันรับของไปก่อนแล้วให้
หน่วยงานพิธีการเป็นผู้ก าหนดเงินประกันให้คุ้มค่าภาษอีากรตามรายการในค าขอ โดยบวกเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของค่าภาษีอากรแล้วจึงให้
ผู้นาของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้  
    (1.3.1) ให้บันทึกประเภทใบขนสินค้า (หลักที่ 5 ของเลขที่ใบขนสินค้า) เป็นรหัส 3 หมายถึงค าร้องขอรับของ
ไปก่อนเท่านั้น  
    (1.3.2) ให้บันทึกเหตุผลการวางประกัน (Deposit Reason Code) ตามกรณีของการวางประกันเพื่อการ
น าเข้า 236  
    (1.3.3) กรณีใบขนสินค้าได้รับยกเว้นการตรวจ (Green Line) ให้ผู้น าของเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ท า
การปรับสถานะใบขนสินค้า (Status) เป็นใบขนสินค้าที่ขอพบเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อตรวจสอบพิกัด ราคา และของ  
    (1.4) ให้ผู้น าของเข้าจัดท าสัญญาประกัน (กศก.28) ยื่นต่อหน่วยงานพิธีการ ในกรณีที่หน่วยงานพิธีการ
เห็นสมควรจะใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารแทนการวางเงินสดก็ได้  
    (1.5) ให้หน่วยงานบัญชีและอากรประทับตรารับช าระเงินประกันในค าขอทั้งต้นฉบับสาเนาและในสัญญา
ประกันในกรณีที่ธนาคารค้ าประกัน ให้หน่วยงานบัญชีและอากรเป็นผู้เก็บรักษาหนังสือค้ าประกันของธนาคารไว้ และให้บันทึกเลขที่รับ
หนังสือค้ าประกันลงในค าขอทั้งต้นฉบับ ส าเนา และในสัญญาประกัน  
    (1.6) ให้หน่วยงานพิธีการบันทึกรายละเอียดการขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการศุลกากรลงในสมุดควบคุมที่จัด
ให้มีขึ้นส าหรับการนี้ แล้วมอบต้นฉบับค าขอรับของไปก่อนและเอกสารประกอบให้ผู้น าของเข้าไปดาเนินการตรวจปล่อยของต่อไป ส่วน
ส าเนาค าขอ สัญญาประกันและเอกสารอื่นๆ ให้หน่วยงานพิธีการเก็บรักษาไว้ 
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ของไปก่อนปฏิบัติพิธีการส าหรับเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ โครงก่อสร้าง ยานพาหนะ 
ส่วนประกอบ และวัสดุๆที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
 อย่างไรก็ตาม ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2556 ข้อ 2 01 10 03 (1) 
(1.1) ได้มีการก าหนดว่า “หากของนั้นต้องได้รับอนุญาตในการน าเข้าหรือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
กฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเสียก่อน” หมายความว่า 
หากแม้ผู้น าเข้าของบรรเทาทุกข์ได้รับการผ่อนผันการจัดท าใบขนสินค้าตามนัยมาตรา 40 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 แต่หากของบรรเทาทุกข์นั้นต้องได้รับอนุญาต  
ในการน าเข้าหรือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าวเสียก่อน ซึ่งเป็นข้อขัดข้องกับหลักเกณฑ์ข้ออ่ืนที่อนุสัญญาระหว่างประเทศและ
ตราสารต่างๆได้ก าหนดไว้ใน ดังนั้นกรมศุลกากรจึงอาจแก้ไขประมวลระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่เพ่ือความ
เหมาะสมและให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้ออ่ืนด้วย 
  นอกจากนี้จากกรณีศึกษาการอ านวยความสะดวกการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ใน
ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการจัดท าใบขนสินค้าขาเข้าแบบพิเศษส าหรับของบรรเทาทุกข์ (Aid Supplies 
Import Declaration Form) ซึ่งอาจเป็นกรณีศึกษาให้กับประเทศไทยในการจัดท ารูปแบบใบขน
สินค้าท่ีเหมาะสมในการส าแดงข้อมูลรายละเอียดของบรรเทาทุกข์ได้ด้วย 

 4.2.3.3 การก าหนดหลักเกณฑ์การยื่นและลงทะเบียนหรือตรวจใบขนสินค้า
และเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนของบรรเทาทุกข์มาถึงและตรวจปล่อยเม่ือของบรรเทาทุกข์
มาถึง.......... 

 มาตรฐานข้อ 3 ของอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5  
เรื่องของบรรเทาทุกข์ ได้ก าหนดให้ในกรณีของของบรรเทาทุกข์ ศุลกากรอาจให้มีการยื่นและ
ลงทะเบียนหรือตรวจใบขนสินค้าและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนของบรรเทาทุกข์มาถึงและตรวจ
ปล่อยเมื่อของบรรเทาทุกข์มาถึง75 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เท่าที่จะ
เป็นไปได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าศุลกากรต้องเป็นที่พอใจว่าผู้น าเข้าได้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรในส่วนของ
การน าของออกจากอารักขาศุลกากรเพียงพอแล้ว76 สอดคล้องกับมาตรา 3 ของความตกลงต้นแบบ
เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า ส่งออก และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์

                                           
 75 Revised Kyoto Convention Specific Annex J Chapter 5, Standard 3. 
 76 World Customs Organization, Guidelines to Specific Annex J Chapter 5 Relief consignments, 
[Online] 21 May 2015, p.7. 
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ในสถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วน ระหว่างองค์การสหประชาชาติและประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ77 

 4.2.3.3.1 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกี่ยวข้อง 

 การยื่นและลงทะเบียนหรือตรวจใบขนสินค้าและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนของ
น าเข้ามาถึงปรากฏตามประกาศกรมศุลกากรที่ 68 / 255178 เรื่อง พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสารว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเก่ียวกับของเร่งด่วน ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ต่างๆ เช่น การร้องขอเป็นผู้ประกอบการน าเข้าของเร่งด่วน การแจ้งข้อมูลเร่งด่วนขาเข้าล่วงหน้า  
เป็นต้น และประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ.ศ. 2556 ภาค 2 หมวด 3 บทที่ 4 เรื่องพิธีการ
ศุลกากรน าเข้าของเร่งด่วน79  

 4.2.3.3.2 บทวิเคราะห์........................ 

  หลักเกณฑ์เรื่องการยื่นและลงทะเบียนหรือตรวจใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ
ล่วงหน้าก่อนของบรรเทาทุกข์มาถึงและตรวจปล่อยเมื่อของบรรเทาทุกข์มาถึงนั้นปรากฏในกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากรที่ 68 / 2551 เรื่อง พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบ    
ไร้เอกสารว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของเร่งด่วน และประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร
พ.ศ. 2556 ภาค 2 หมวด 3 บทที่ 4 เรื่องพิธีการศุลกากรน าเข้าของเร่งด่วน โดยกฎหมายดังกล่าว
ก าหนดให้ผู้น าเข้าสามารถใช้พิธีการศุลกากรน าเข้าของเร่งด่วนในการน าเข้าของบางประเภทได้    
โดยผู้ประกอบการของเร่งด่วนสามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บัญชีสินค้า (Pre-Arrival Manifest)     
ของเร่งด่วนที่จะน าเข้าหรือส่งออก ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด ณ จุดน าเข้า และให้
เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบ ท าการตรวจสอบบัญชีสินค้าล่วงหน้า (Pre-Arrival Manifest)      

                                           
 77 Model Agreement between the United Nations organization and a State/Government in relation to 
measures designed to expedite the import, export and transit of relief consignments and possessions of relief 
personnel in the event of disasters and emergencies, Article 3. 
 78 ประกาศกรมศุลกากรที่ 68 / 2551 เร่ือง พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากร
เกี่ยวกับของเร่งด่วน [ออนไลน์], 23 มิถุนายน 2558. แหล่งที่มา: http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/47119d5b-
7d23-44c1-bb79-55e7679d7cb2/A0808011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=47119d5b-7d23-44c1-bb79-55e7679d7cb2 
 79 ประมวลระเบยีบปฏบิัติศุลกากรพ.ศ. 2556 ภาค 2 หมวด 3 บทที่ 4 ว่าด้วยพธิกีารศุลกากรน าเข้าของเร่งด่วน. 
  “(1) ผู้ประกอบการของเร่งด่วน ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บัญชีสินค้า (Pre-Arrival Manifest) ของเร่งด่วนที่จะ
น าเข้าหรือส่งออก ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด ณ จุดน าเข้า 
    (2) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบ ท าการตรวจสอบบัญชีสินค้าล่วงหน้า (Pre-Arrival Manifest) เพื่อเลือก
ตรวจของที่มีความเส่ียงก่อนการปล่อยของ โดยใช้หลักการบริหารความเส่ียง” 
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เพ่ือเลือกตรวจของที่มีความเสี่ยงก่อนการปล่อยของได้ แต่ข้อจ ากัดตามกฎหมายที่มีอยู่คือการจ ากัด
เฉพาะผู้ประกอบการของเร่งด่วน ซึ่งต้องได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วนซึ่งต้องมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กรมศุลกากรก าหนดเท่านั้นที่ถึงจะสามารถส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์บัญชีสินค้า (Pre-Arrival Manifest) ได้ ซึ่งตามประกาศกรมศุลกากรที่ 68/2551     
ได้ระบุคุณสมบัติของผู้ประกอบการของเร่งด่วนไว้หลายประการ เช่น ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจด
ทะเบียนที่ช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ล้านบาท ต้องมีผู้ช านาญการที่ได้รับการสอบจากกรมศุลกากรตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรก าหนดอย่างน้อย 1 คน ต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิด
ตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ตรวจสอบประวัติย้อนหลัง 2 ปี นับแต่วันที่
ยื่นค าร้องขอ เว้นแต่เป็นความผิดเล็กน้อยหรือความผิดที่ศุลกากรเห็นควรให้ได้รับการผ่อนผัน เป็นต้น 
ซึ่งพิธีการศุลกากรของเร่งด่วนนี้ เป็นมาตรการศุลกากรที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือรองรับให้การขยายตัวของ
การค้าระหว่างประเทศและเพ่ือความรวดเร็วในการให้บริการทางศุลกากรส าหรับผู้น าเข้าที่ต้องการ
สินค้าเร่งด่วน ดังนั้นพิธีการศุลกากรของเร่งด่วนจึงเน้นการให้บริการทางศุลกากรที่รวดเร็ว แต่การ
ให้บริการทางศุลกากรที่รวดเร็วต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย กรมศุลกากรจึง
ก าหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการของเร่งด่วนที่ต้องมีความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้มีความสมดุลกับความ
เสี่ยงอันอาจเกิดขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวกลายเป็นข้อจ ากัดของการปรับใช้กับเรื่องของบรรเทาทุกข์
โดยตรง เนื่องจากการส่งของบรรเทาทุกข์อันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฉุกเฉิน ผู้น าเข้าจึงไม่สามารถ
รู้ล่วงหน้าและลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการของเร่งด่วนได้ทัน รวมถึงผู้น าเข้าอาจมีคุณสมบัติของ 
การเป็นผู้ประกอบการเร่งด่วนไม่ครบตามที่กรมศุลกากรก าหนด 

 อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถน ามาปรับใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก
การผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าด้วยการให้ผู้น าเข้าสามารถยื่นและลงทะเบียนหรือตรวจ ใบ
ขนสินค้าและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนของบรรเทาทุกข์มาถึงและตรวจปล่อยเมื่อของบรรเทา
ทุกข์มาถึง แต่ประเทศไทยสามารถใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นต้นแบบเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์พิธีการ
ศุลกากรที่เหมาะสมต่อไปได ้

 4.2.3.4 การก าหนดหลักเกณฑ์การผ่านพิธีการใบขนสินค้าส าหรับการน าเข้า
ของบรรเทาทุกข์นอกเวลาที่ก าหนดหรือนอกที่ท าการศุลกากร 

  เนื่องจากภัยพิบัติที่ เกิดขึ้นนั้นเป็นสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ 80 ซึ่งของ 
บรรเทาทุกข์ที่ส่งมาจากต่างประเทศนั้นอาจส่งมานอกเวลาท าการของศุลกากรหรือส่งมายังท่าหรือ

                                           
 80 World Customs Organization, Guidelines to Specific Annex J Chapter 5 Relief consignments 
[Online] 21 May 2015, p.7. 
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สนามบินนอกเขตท าการศุลกากร81 ดังนั้นการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับของบรรเทาทุกข์ภายใต้
สถานการณ์เช่นนั้น จึงอาจต้องกระท านอกเวลาท าการที่ก าหนดหรือนอกที่ท าการศุลกากร ซึ่ง
มาตรฐานข้อ 3 ตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ 
และข้อ 34 ตามกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการบรรเทา   
ภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู  รวมถึงข้อมติขององค์การศุลกากรโลก 
ก าหนดให้ของบรรเทาทุกข์สามารถผ่านพิธีการศุลกากรนอกเวลาท าการที่ก าหนดหรือนอกที่ท าการ
ศุลกากรภายในช่วงระยะเวลาที่เกิดภัยพิบัติโดยยกเว้นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง82 

 4.2.3.4.1 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกี่ยวข้อง 

  การผ่านพิธีการศุลกากรใบขนสินค้านอกเวลาท าการที่ก าหนดหรือนอกที่ท าการ
ศุลกากรมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ มาตรา 11083 มาตรา 11184 และมาตรา 12285 แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 โดยก าหนดให้ศุลกากรปฏิบัติงานนอกเวลาท าหาร
หรือวันหยุดได้  รวมถึงการปฏิบัติงานนอกที่ท าการ โดยผู้น าเข้าต้องช าระค่าล่วงเวลาหรือ
ค่าธรรมเนียมแก่เจ้าหน้าที่ด้วย ตามอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับพนักงานไปประจ าการก่อนหรือหลัง
                                           
 81 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs and the Inter-Parliamentary Union, Commentary to the Model Act for the 
Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance [Online] 16 March 
2014, p.82. 
 82 Revised Kyoto Convention Specific Annex J Chapter 5, Standard 3. 
     Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 34. 
 83 พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469, มาตรา 110. 
  “ถ้าเรือล าใดบรรทุกลงหรือถ่ายออกซ่ึงของหรือสินค้าอย่างใด ๆ ก็ดี หรือกระท าการงานอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี 
ในวันอาทิตย์ หรือวันหยุด หรือก่อน หรือภายหลังเวลาราชการดังกล่าวตามที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง นอกจากจะได้รับอนุญาต
จากอธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน และได้เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราตามที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง ท่านว่านายเรือหรือ
ตัวแทนหรือทั้งสองคนร่วมกันมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินกว่าห้าหมื่นบาท แต่การที่ต้องรับผิดตามมาตรานี้ ไม่กระท าให้ผู้นั้น
หลุดพ้นจากโทษที่จะพึงต้องรับตามมาตราอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้” 
 84 พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469, มาตรา 111. 
  “เมื่อมีความจ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์รายได้ของแผ่นดิน จะต้องวางพนักงานประจ าเรือ ณ ที่ใด และจะไปยังที่
นั้นจากด่านศุลกากรอันใกล้ที่สุดไม่ได้โดยง่ายก็ดี หรือเมื่อนายเรือหรือบุคคลอื่นซ่ึงมีประโยชน์ได้เสียประสงค์จะให้มีพนักงานไปท าการ 
ณ ที่เช่นว่านั้นก็ดี ท่านว่าบรรดาค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมประจ าวนัอัตราตามที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง ให้คิดเอาแก่เรือหรือ
บุคคลที่ร้องขอ” 
 85 พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469, มาตรา 122.  
  “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดวันหยุดและเวลาราชการศุลกากร ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน ค่าใบอนุญาต ค่าแบบพิมพ์ค่า
เดินทาง และกิจการอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้” 
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เวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ซึ่งปรากฏตามกฎกระทรวงฉบับที่ 144 (พ.ศ.2557) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 
  นอกจากนี้การน าเข้าทางอากาศยาน ได้มีข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าภาระติดพัน
ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 248086 ด้วย 

 4.2.3.4.2 บทวิเคราะห์................... 

  เมื่อภัยพิบัตินั้นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดหมายได้ กฎหมาย
ภายในของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจึงต้องมีการปรับปรุงเพ่ือเตรียมพร้อมในการอ านวยความ
สะดวกส าหรับการให้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศที่จะหลั่งไหลเข้ามามากมาย เพ่ือให้การน าเข้า
ของบรรเทาทุกขด์ าเนินไปอย่างรวดเร็วและถึงมือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้ทันเวลา 
  เรื่องการท างานของเจ้าหน้าที่ในวันหยุด นอกเวลาราชการ หรือนอกที่ท าการ
ศุลกากรนั้น สามารถท าได้ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่ ได้แก่ มาตรา 110 มาตรา 111 และ
มาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 
  อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆได้
ก าหนดให้การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
วันหยุด หรือนอกเวลาราชการ หรือนอกที่ท าการศุลกากรด้วย ซึ่งกฎหมายว่าด้วยศุลกากรได้ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เฉพาะการน าเข้าทางอากาศยาน ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร 
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2480 แต่ส าหรับการน าเข้าทางบกและทางเรือ กฎหมายว่าด้วยศุลกากรยังมิได้เปิด
ช่องให้มีการยกเว้นค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ 
  ดังนั้น การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเรื่องการผ่านพิธีการใบขนสินค้าส าหรับ
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์นอกเวลาที่ก าหนดหรือนอกที่ท าการศุลกากร จึงอาจต้องมีการแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดให้มีการยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่นอกเวลาราชการ ในวันหยุด หรือนอกที่ท าการศุลกากร ส าหรับการน าเข้าทางบก และ  
ทางเรือด้วย  

                                           
 86 พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2480, มาตรา 18. 
  “อธิบดีมีอ านาจสั่งลดหย่อนหรืองดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าภาระติดพันที่ตั้งเก็บตามมาตรา 110 และมาตรา 
111 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 แก่อากาศยานได้” 

http://www.kodmhai.com/24662470/246624701/4014-87-122.html#110
http://www.kodmhai.com/24662470/246624701/4014-87-122.html#111
http://www.kodmhai.com/24662470/246624701/4014-87-122.html#111
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 4.2.3.5 การก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจและชักตัวอย่างของบรรเทาทุกข์เท่าที่
จ าเป็น…………………… 

  การตรวจสอบของบรรเทาทุกข์อย่างเข้มงวด และท าให้ของบรรเทาทุกข์ถูกกักหรือ
ตกค้างที่ศุลกากรนั้น เป็นปัญหาที่พบมากในทุกประเทศ87 อาทิ เช่น กรณีศึกษาของประเทศเนปาล  
ที่ศุลกากรตรวจของบรรเทาทุกข์อย่างเข้มงวดจนท าให้ของบรรเทาทุกข์ตกค้างอยู่ที่สนามบินและ     
ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้ทัน ซึ่ ง นานาประเทศรวมถึงองค์การ
สหประชาชาติได้เรียกร้องให้ศุลกากรของประเทศเนปาลผ่อนผันการตรวจสอบของบรรเทาทุกข์ 
เช่นเดียวกับกรณีศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย ที่ของบรรเทาทุกข์จ านวนมากถูกทิ้งค้างในท่าเรือ   
ท าให้ของบรรเทาทุกข์ที่เน่าเสียได้ง่ายเกิดการบูดเน่า ยาหมดอายุ และของบรรเทาทุกข์เร่งด่วนเช่น 
เสื้อผ้า เต็นท์ ผ้าห่ม และอุปกรณ์ผ่าตัด ซึ่งมีความส าคัญในงานบรรเทาทุกข์ของผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติในเบื้องต้น ต้องใช้เวลาการตรวจปล่อยถึงหนึ่งเดือนซึ่งล่าช้าเกินไป ซึ่งความล่าช้าดังกล่าว
เกิดข้ึนเนื่องจากการตรวจสอบที่ต้องการความมั่นใจและเพ่ือป้องกันการลักลอบการน าเข้า เป็นต้น 
  นอกจากศุลกากรจะมีหน้าที่ส าคัญในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ส าหรับการน าเข้าสินค้าแล้ว ยังมีหน้าที่ส าคัญอีกประการคือ การตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการควบคุมการ
น าเข้า ดังนั้นในสถานการณ์ทั่วไปศุลกากรมีหน้าที่ตรวจสอบของที่น าเข้าเพ่ือป้องกันการลักลอบ
น าเข้าของที่ต้องควบคุมหรือของที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ภัยพิบัติ การตรวจสอบ
ของบรรเทาทุกข์ที่น าเข้าต้องค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์ และความเดือดร้อนของ   
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้วย อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆจึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ให้ศุลกากรอาจตรวจและชักตัวอย่างของบรรเทาทุกข์เฉพาะเท่าที่จ าเป็นว่าของ     
บรรเทาทุกข์เหล่านั้นไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักวิเคราะห์
ความเสี่ยง (risk analysis)88 เพ่ือประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที89 

                                           
 87 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Law and legal issues in international 
disaster response: a desk study [Online] 21 October 2014, p.98. 
 88 Revised Kyoto Convention Specific Annex J Chapter 5, Standard 3. 
 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 35.  
 World Customs Organization, Recommendation of the Customs Co-operation Council to 
Expedite the Forwarding of Relief Consignments in the Event of Disasters, Paragraph 4. 
 Convention on Temporary Admission 1990 (Istanbul Convention), Article 4. 
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 4.2.3.5.1 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกี่ยวข้อง 

 หลักเกณฑ์เรื่องการตรวจของและชักตัวอย่างของ มีก าหนดไว้ใน มาตรา  14 แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 246990 โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอ านาจเปิดตรวจของที่
น าเข้าและชักตัวอย่างของเพ่ือน าไปวิเคราะห์ได้ นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในการตรวจ
ของและชักตัวอย่างของเพ่ือส่งวิเคราะห์นั้น ปรากฏในประมวลระเบียบปฏิบัติของศุลกากร พ.ศ. 
2556 โดยให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเปิดตรวจสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ 20 เปอร์เซ็นต์ของจ านวน
หีบห่อทั้งหมด แต่ไม่เกิน 50 หีบห่อ91  และส าหรับอัตราเปิดตรวจตู้คอนเทนเนอร์ กรณีไม่สามารถ
ตรวจสอบโดยการเอกซเรย์ ให้ใช้อัตราเปิดตรวจ 30% ของจ านวนตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด แต่ไม่เกิน 
10 ตู้ ในใบขนสินค้าแต่ละฉบับ92 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรได้ระบุ
ข้อยกเว้นไว้ส าหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องเปิดตรวจของไว้เช่นกัน อาทิ เช่น 

                                                                                                                         
 Model Agreement between the United Nations organization and a State/Government in relation to 
measures designed to expedite the import, export and transit of relief consignments and possessions of relief 
personnel in the event of disasters and emergencies, Article 3. 
 89 World Customs Organization, Guidelines to Specific Annex J Chapter 5 Relief consignments 
[Online] 21 May 2015, p.7. 
 90 พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469, มาตรา 14. 
  “มาตรา 14 เมื่อของผ่านศุลกากร หรืออยู่ในความก ากบัตรวจตราของศุลกากรด้วยประการใด ๆ ก็ด ีพนักงาน
เจ้าหน้าที่ศุลกากรคนหนึ่งคนใดจะให้เปิดหีบห่อและตรวจของนั้นในเวลาใด ๆ ก็ได้ พนักงานนั้นจะเอาตัวอยา่งของใด ๆ ไปเพื่อตรวจ
หรือสอบ หรือตีราคา หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นก็ได้แลว้แต่จะเห็นว่าจ าเป็น ตัวอยา่งของนี้ต้องส่งให้โดยไม่คิดราคา และพนักงานนั้น
จะเลือกเอาออกจากหีบห่อหรือส่วนใดแห่งของนั้นก็ได้ แต่ว่าตวัอย่างของเช่นนี้จะต้องเอาไปแต่เพียงขนาดหรือปริมาณพอสมควร และ
จะต้องเอาออกโดยวิธอีันจะท าให้เจ้าของเสียหายหรือล าบากอยา่งน้อยที่สุดที่จะเป็นได้ และเมื่อไรสามารถจะคืนได้ ก็ให้คืนแก่เจ้าของ
ไปโดยเร็ว”  
 91 ประมวลระเบียบปฏิบัติกรมศุลกากร พ.ศ. 2556 ข้อ 2 01 13 08 อัตราเปิดตรวจสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์. 
  (1) ของที่มีบัญชีบรรจุหีบห่อ (Packing List) ให้เปิดตรวจ 20% ของจ านวนหีบห่อทั้งหมด แต่ไม่เกิน 50 หีบห่อ 
  (2) ของที่ไม่มีบัญชีบรรจุหีบห่อ (Packing List) แต่มีขนาดหีบห่อได้มาตรฐาน (Standard Packing) ให้เปิด
ตรวจ 20% ของจ านวนหีบห่อทั้งหมดแต่ไม่เกิน 50 หีบห่อ  
  (3) ของที่ไม่อยู่ในเง่ือนไขข้อ(1)และ(2)รวมทั้งของที่มีบัญชีบรรจุหีบห่อ (Packing List) แต่ไม่ระบุรายละเอียด
หรือของที่ไม่มีบัญชีบรรจุหีบห่อ (Packing List) และมีขนาดหีบห่อไม่ได้มาตรฐาน ให้เปิดตรวจทั้งหมด 
92 ประมวลระเบยีบปฏบิัติกรมศุลกากร พ.ศ. 2556 ข้อ 2 01 13 09 อัตราเปิดตรวจตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุของน าเข้า  
  (1) การตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ให้ปฏิบัติตามประมวลฯ ข้อ 2 01 13 05 ว่าด้วยการตรวจสอบของขาเข้า
โดยการเอกซเรย์  
  (2) กรณีไม่สามารถตรวจสอบโดยการเอกซเรย์ ให้ใช้อัตราเปิดตรวจ 30% ของจ านวนตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดแต่
ไม่เกิน 10 ตู้ในใบขนสินค้าแต่ละฉบับ 
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ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในทางราชการ ของที่ทางราชการเป็นผู้น าเข้าท้ังที่ราชการน าเข้าเองหรือให้บุคคลอ่ืนสั่ง
ให้หรือน าเข้าตามสัญญาซื้อขายของทางราชการ เป็นต้น93  
 ส่วนหลักเกณฑ์เรื่องการตรวจวิ เคราะห์ตัวอย่างสินค้านั้นก าหนดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงในรายละเอียด องค์ประกอบทางเคมี และส่วนผสมของตัวอย่าง
สินค้า และตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อก าหนดตามกฎหมาย
ศุลกากร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ประมวลระเบียบปฏิบัติกรม
ศุลกากร พ.ศ. 2556 ได้ยกเว้นให้เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจพิจารณาประเภทของสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่าง
เพ่ือวิเคราะห์ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด อาทิ สินค้าที่น าเข้าโดยหน่วยงานราชการ หรือที่
หน่วยราชการให้บุคคลอ่ืนสั่งให้ หรือน าเข้าตามสัญญาซื้อขายของทางราชการ รวมทั้งสินค้าที่ตรวจ
ปล่อยจากอารักขาของศุลกากร โดยวิธีส่งมอบ หรือยกเว้นการตรวจ สินค้าที่มีลักษณะเด่นชัด หรือมี
คุณสมบัติเฉพาะที่สังเกตเห็นได้ง่ายและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เช่น ฟิล์มถ่ายรูป สีทา (Paint) ของสด
หรือของเสียง่าย94 เป็นต้น 

                                           
 93 ประมวลระเบียบปฏิบัติกรมศุลกากร พ.ศ. 2556 ข้อ 2 01 13 03 (2) (2.6). 
  “ส าหรับของดังต่อไปนี้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยไม่ต้องตรวจสอบ พิกัด ราคาและของ โดยให้ส่งมอบของและ
บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรว่า “ได้ส่งมอบของโดยไม่ได้ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ” 
    (2.6.1) ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในทางราชการ  
    (2.6.2) ของที่ทางราชการเป็นผู้น าเข้าทั้งที่ราชการน าเข้าเองหรือให้บุคคลอื่นสั่งให้หรือน าเข้าตามสัญญาซ้ือ
ขายของทางราชการ  
    (2.6.3) ของเอกสิทธิ์ 
    (2.6.3.1) ของที่ได้รับยกเว้นอากรโดยเอกสิทธิ์ทางการทูต  
    (2.6.3.2) หีบห่ออันเป็นสมบัติส่วนตัวของผู้ถือหนังสือเดินทางทูต (Diplomatic Passport) ที่ประจ าอยู่ใน
คณะทูตในประเทศไทยหรือบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตซ่ึงสถานทูตต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ขอร้องมาเป็นพิเศษหรือได้รับ Laissez 
Passer จากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศไทยในต่างประเทศนั้นให้ยกเว้นการตรวจหีบห่ออันน าติดตัวเข้ามาถ้าเป็นบุคคลอื่นๆ
นอกจากที่กล่าวข้างต้นให้ตรวจหีบห่อได้อย่างบุคคลธรรมดาแต่ถ้าไม่มีเหตุอันพึงสงสัยว่าจะน าของต้องเสียอากรหรือของต้องห้ามต้อง
ก ากัดเข้ามาก็ให้งดเว้นการตรวจเพื่อเป็นการแสดงอัธยาศัยไมตรี  
    (2.6.3.3) ถุงหนังสือของทางการทูต (Diplomatic Mail or Diplomatic Pouch) ที่มาทางเรือถ้าพนักงาน
ไปรษณีย์ไม่รับไปจากเรือเมื่อเจ้าหน้าที่สถานทูตถือหนังสือของสถานทูตมารับก็ให้รับมอบถุงหนังสือของการทูตไปได้ เว้นแต่กรณีที่สงสัย
เครื่องหมายของถุงหรือหนังสือของผู้มารับถุงให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจปล่อยหรือผู้ทาการแทนถ้า
เห็นสมควรและไม่มีเหตุอันควรสงสัยก็ให้ปล่อยไปถ้ามีเหตุสงสัยว่ามิได้เป็นไปโดยชอบก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาดาเนิน
การต่อไป ให้ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตของประเทศต่างๆไม่ว่าประเทศนั้นจะมีสนธิสัญญากับประเทศไทยหรือไม่ 
  (2.6.4) ของที่อธิบดีสั่งให้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะ ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรและอธิบดีกรมศุลกากรพิจารณา
แล้วสั่งให้ตรวจปล่อยโดยวิธีส่งมอบไปจากอารักขาของศุลกากรเป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะรายก็ให้สั่งปล่อยของไปตามค าสั่งนั้น” 
 94 ประมวลระเบียบปฏิบัติกรมศุลกากร พ.ศ. 2556 ข้อ 2 01 08 03 หลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทสินค้าที่ไม่ต้องส่ง
ตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์. 
  “(1) สินค้าที่น าเข้าโดยหน่วยงานราชการ หรือที่หน่วยราชการให้บุคคลอื่นสั่งให้ หรือน าเข้าตามสัญญาซ้ือขาย
ของทางราชการ รวมทั้งสินค้าที่ตรวจปล่อยจากอารักขาของศุลกากร โดยวิธีส่งมอบ หรือยกเว้นการตรวจ 
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 อย่างไรก็ตาม การผ่อนผันพิธีการศุลกากรเรื่องการตรวจและชักตัวอย่างของบรรเทา
ทุกข์นั้น ตามมาตรา 14/1 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 ให้อธิบดีมีอ านาจ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือจ ากัดการตรวจของได้ตามท่ีเห็นสมควรได้95  
 นอกจากนี้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆก าหนดให้การตรวจสอบ
ของเท่าที่จ าเป็นนั้น ต้องด าเนินการภายใต้หลักที่ว่า ของบรรเทาทุกข์เหล่านั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
ศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยใช้หลักวิเคราะห์ความเสี่ยง(Risk Analysis) ซึ่งเป็นหลัก
วิเคราะห์ภายใต้ระบบการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งตามประมวลระเบียบปฏิบัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2556 ได้ระบุแนวทางการน าหลักการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกรมศุลกากรไว้เช่นกัน96 

                                                                                                                         
    (2) สินค้าน าเข้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรตามมาตรา 19 ทวิ, คลังสินค้าทัณฑ์บน, เขตปลอด
อากรเขตประกอบการเสรี และการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  
    (3) สินค้ารายการที่มีอัตราอากรตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป  
    (4) สินค้าที่มีลักษณะเด่นชัด หรือมีคุณสมบัติเฉพาะที่สังเกตเห็นได้ง่ายและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เช่น ฟิล์ม
ถ่ายรูป สีทา (Paint) ของสดหรือของเสียง่าย เป็นต้น  
    (5) สินค้าที่บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก ในลักษณะที่เป็นปกติวิสัยทางการค้ามีฉลากหรือค าบรรยายที่บ่ง
บอกวิธีและประโยชน์การใช้อย่างชัดแจ้ง เช่น ยาส าเร็จรูป เครื่องส าอาง เป็นต้น  
    (6) สินค้าที่มี Catalog หรือเอกสารอื่นที่ก ากับสินค้า และค าชี้แจงของผู้น าเข้าที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ เช่น 
เครื่องมือแพทย์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น  
    (7) สินค้าต้องก ากัด ที่มีเอกสารประกอบการน าเข้า เช่น ใบอนุญาตน าเข้า ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน ใบแจ้ง
การน าเข้า เป็นต้น  
    (8) สินค้าที่บรรจุในภาชนะที่มีลักษณะเฉพาะซ่ึงไม่สามารถชักตัวอย่างตามปกติได้ เช่น สินค้าที่บรรจุใน 
Cylindrical Tank, ISO tank หรือบรรจุในภาชนะที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว เป็นต้น  
    (9) สินค้าอันตรายที่ไม่สามารถชักตัวอย่างได้ เช่น สารกัมมันตรังสี เป็นต้น” 
 95 พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469, มาตรา 14/1. 
  “มาตรา 14/1 การใช้อ านาจทางศุลกากรเพื่อตรวจของและป้องกันการลักลอบหนีศุลกากรให้อธิบดีก าหนด
หลักเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อจ ากัดการใช้อ านาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร” 
 96 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2556, ข้อ 1 04 02 02 แนวทางการนาหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกรมศุลกากร. 
  “(1) ให้ผู้อ านวยการส านัก ส านักงาน หรือด่านศุลกากรทุกแห่ง ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการน าของเข้า ส่งของออก 
การผ่านแดน การถ่ายล า และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ศึกษาหลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่
ก าหนดไว้ในอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) และน าหลักการดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยให้ประสานงานด้านข้อมูลเพิ่มเติมที่
เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) กับกลุ่มกฎหมายต่างประเทศ ส านักกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ การน าหลักการบริหารความเสี่ยง
มาใช ้ให้ด าเนินการดังนี้  
  (1.1) ในการบริหารความเสี่ยง ให้ค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เช่น ภารกิจการใช้
หลักการบริหารความเส่ียงกับการตรวจปล่อยของขาเข้า จะต้องค านึงข้อห้าม ข้อก ากัด และพันธกรณีที่มีอยู่ตามข้อผูกพันหรือตามความ
ตกลงระหว่างประเทศที่มีผลบังคับกับประเทศไทยแล้ว ซ่ึงเกี่ยวข้องกับศุลกากรด้วย เช่น อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี อนุสัญญาต่อต้านยา
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 4.2.3.5.2 บทวิเคราะห์................... 

 จากบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทย จะเห็นได้ว่า ได้ยกเว้น
ให้ของที่น าเข้าโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานราชการไม่ต้องถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร ซึ่ง
การศึกษาที่ผ่านมา เมื่อผู้ได้รับสิทธิประโยชน์หรือผู้น าเข้าของบรรเทาทุกข์เป็นส่วนราชการย่อมได้รับ
การยกเว้นการตรวจสอบและการชักตัวอย่างของจากศุลกากรตามบทบัญญัติที่มีอยู่ แต่ข้อพึงสังเกต
คือ ในหัวข้อ “การก าหนดผู้ได้รับสิทธิ” ได้นิยามให้ผู้น าเข้าท่ีได้รับสิทธิประโยชน์จากการอ านวยความ
สะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ค่อนข้างกว้าง โดยใช้ค าว่า “หน่วยงาน
ของรัฐ” ซึ่งครอบคลุมถึงส่วนราชการด้วย แต่หากเป็นหน่วยงานรัฐประเภทอ่ืน จะเกิดประเด็นว่าจะ
ได้รับยกเว้นการตรวจสอบหรือการชักตัวอย่างของตามบทบัญญัติที่มีอยู่หรือไม่ 
 อย่างไรก็ตาม แม้ผู้น าเข้าเป็นหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ หรือสถานสาธารณกุศล ก็
สามารถได้รับการผ่อนผันการตรวจสอบและการชักตัวอย่างของจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้เช่นกัน โดย

                                                                                                                         
เสพติด พิธีสารเกียวโตมอนทรีออล ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรีฉบับต่างๆ และ Framework of Standards to Secure and 
Facilitate Global Trade (Fos) เป็นต้น  
  (1.2) การบริหารความเส่ียงให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  
  (1.2.1) การก าหนดวิธีการและองค์ประกอบของเนื้อหาและขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียง ให้วิเคราะห์เรื่องที่
มีความเส่ียง ตลอดจนก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ ์ในการประเมนิความเส่ียง รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  (1.2.2) การจ าแนกความเส่ียง ให้จ าแนกว่าอะไรคือความเส่ียง ทาไมถึงมีความเส่ียงนั้น และความเสี่ยงเกิดขึ้นได้
อย่างไร ที่ไหน เมื่อใด เพื่อน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ต่อไป  
  (1.2.3) การวิเคราะห์ความเส่ียง คือ การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นและผลของสิ่งนั้น โดยให้วิเคราะห์ว่าเหตุการณ์
นั้นๆ จะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่ในพันธกิจนั้น และผลกระทบจะเกิดขึ้นอย่างไร  
  (1.2.4) การประเมินและจัดล าดับความเส่ียง ให้ประเมินโดยการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่ประมาณไว้ กับ
หลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และจัดล าดับความเสี่ยงเพื่อจัดล าดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงนั้น  โดยปกติการจัดล าดับความ
เสี่ยงจะมี ๓ ระดับ คือ ระดับความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ า อย่างไรก็ตามอาจก าหนดล าดับความเสี่ยงเป็น
ตัวเลขก็ได้ เช่น เรียงล าดับตั้งแต่ความเส่ียงจาก 1 ถึง 100 เป็นต้น  
  (1.2.5) การจัดการกับความเสี่ยง ในกรณีที่วิเคราะห์และประเมินแล้วระดับความเสี่ยงต่ าอาจไม่จ าเป็นต้องดา
เนินการใดๆ แต่หากเป็นความเส่ียงสูง ให้ด าเนินการจัดการความเส่ียงนั้นโดยวิธีที่เหมาะสมเป็นกรณีๆไป  
  (1.2.6) การตรวจสอบทบทวน ให้มีการตรวจสอบทบทวนตามเกณฑ์วัดที่ก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือการปรับปรุงให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น และเพ่ือคงประสิทธิภาพของหลักการบริหารความเสี่ยงไว้  
  (2) ให้ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เคยเข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนา หรือสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพ่ือมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน า 

ตลอดจนให้ความรู้แก่บุคลากรหรือหน่วยงาน เมื่อมีการร้องขอต่อไป  

  (3) ให้ผู้อ านวยการส านัก ส านักงาน หรือด่านศุลกากร น าแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบ (Compliance Management) ตามรายละเอียดในประมวลฯ ข้อ 1 04 01 03 มาใช้ควบคู่กับการใช้
หลักการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” 
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อาศัยอ านาจของอธิบดี ตามมาตรา 14/1 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 เพ่ือ
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามความเหมาะสมภายใต้หลักวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 กรมศุลกากรได้น าหลักการบริหารความเสี่ยงตามที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาเกียวโต  
(ฉบับแก้ไข) และแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
(Compliance Management) มาใช้ร่วมกัน และเมื่อพิจารณาจากกฎหมายศุลกากรและประมวล
ระเบียบปฏิบัติของศุลกากรที่บังคับใช้ในปัจจุบันพบว่า สามารถใช้หลักการบริหารความเสี่ยง  (Risk 
Management) ในการก าหนดเงื่อนไขการตรวจและชักตัวอย่างของบรรเทาทุกข์เท่าที่จ าเป็นโดยอยู่
ภายใต้บังคับของกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร รวมถึงต้องค านึงข้อ
ห้ามข้อจ ากัด และพันธกรณีของประเทศไทยตามข้อผูกพันหรือตามความตกลงระหว่างประเทศที่มีผล
บังคับกับประเทศไทยด้วย 
 แนวทางของอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  อนุสัญญา
เกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ ความตกลงต้นแบบเพ่ือ
อ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า ส่งออก และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์ใน
สถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วน ระหว่างองค์การสหประชาชาติและประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัย
พิบัติ รวมถึงกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติ
ระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ของบรรเทาทุกข์ใดๆที่จะได้รับ
ประโยชน์ด้านการผ่อนผันพิธีการศุลกากรนั้นต้องน าเข้าโดยองค์กรหรือหน่วยงานที่ได้รับความ
เห็นชอบ หรือบุคคลใดๆที่ยืนยันว่าพิสูจน์สิทธิและหน้าที่แล้วว่าเป็นผู้บรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งตามประมวล
ระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2556 ก็ได้ระบุข้อยกเว้นสินค้าบางชนิด เช่น ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในทาง
ราชการ ของที่ทางราชการเป็นผู้น าเข้า ทั้งที่ราชการน าเข้าเองหรือให้บุคคลอ่ืนสั่งให้หรือน าเข้าตาม
สัญญาซื้อขายของทางราชการ ของเอกสิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการยกเว้นการเปิดตรวจโดยฐานะพิเศษ
ของผู้น าเข้า ดังนั้นกรมศุลกากรสามารถใช้ปัจจัยข้อนี้ในการบริหารความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการที่
เหมาะสมในการผ่อนผันพิธีการศุลกากรเรื่องการตรวจและการชักตัวอย่างของบรรเทาทุกข์ได้เช่นกัน 
 อย่างไรก็ตาม การผ่อนผันพิธีการศุลกากรเรื่องการตรวจและการชักตัวอย่างของ
บรรเทาทุกข์ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายภายในที่เก่ียวข้อง รวมถึงพันธกรณีที่มีอยู่ตามข้อผูกพันหรือ
ตามความตกลงระหว่างประเทศท่ีมีผลบังคับกับประเทศไทยแล้ว ดังนั้น หากของบรรเทาทุกข์ดังกล่าว
เป็นของที่มีกฎหมายอ่ืนควบคุม หรืออยู่ภายใต้ข้อผูกพันหรือตามความตกลงระหว่างประเทศแล้ว 
ศุลกากรก็มีหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน 
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 4.2.3.6 การผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับของบรรเทาทุกข์โดยไม่ต้องค านึงถึง
ประเทศก าเนิดประเทศที่ส่งออก หรือประเทศปลายทาง 

 การผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับของบรรเทาทุกข์โดยไม่ต้องค านึงถึงประเทศก าเนิด 
ประเทศที่ส่งออก หรือประเทศปลายทาง ปรากฏในอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข)  ภาคผนวกเฉพาะ
เจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์  และกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและ
กฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู อันเป็นหลักการเพ่ือ
น ามาลดข้อจ ากัดเรื่องถิ่นก าเนิด97ของบรรเทาทุกข์ 

 4.2.3.6.1 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกี่ยวข้อง 

 การก าหนดให้ของบรรเทาทุกข์สามารถผ่านพิธีการศุลกากรได้โดยไม่ต้องค านึงถึง
ประเทศก าเนิด ประเทศท่ีส่งออก หรือประเทศปลายทาง ไม่มีปรากฏอยู่ในกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่
เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ปรากฏในเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่กรมศุลกากรน าปัจจัยเรื่องประเทศก าเนิด
มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงของสินค้า ตามประมวลระเบียบปฏิบัติของศุลกากร พ.ศ. 255698 

 4.2.3.6.2 บทวิเคราะห์.............. 

  ของบรรเทาทุกข์ที่น าเข้ามาเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั้นอาจ     
มีที่มาจากหลายประเทศ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติ ของบรรเทาทุกข์เหล่านั้นต่างทยอย
น าเข้ามาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภัยพิบัติอย่างมากมาย ซึ่งผู้บรรเทาภัยพิบัติไม่อาจส าแดง       
ถิ่นก าเนิดของสินค้าหรือประเทศที่ส่งออกมาได้ถูกต้องทั้งหมด ดังนั้น อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) 
ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 และกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของ
การบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู  จึงก าหนดให้ของบรรเทาทุกข์
สามารถผ่านพิธีการศุลกากรได้โดยไม่ต้องค านึงถึงประเทศก าเนิด ประเทศที่ส่งออก หรือประเทศ
ปลายทาง อย่างไรก็ตาม กฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการ

                                           
 97 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Annotations to the Draft 
Guidelines for the Domestic Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance [Online] 12 May 2015, p.32. 
 98 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2556 ข้อ 1 04 02 03 (4) (4.1) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้มี 
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ. 
  “ส าหรับการวัดและประเมินการปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบมีประเด็นและวิธกีาร ดังนี้  
   (4.1) ประเด็นในการบริหารจัดการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบในการน าแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงมาใช้นั้น จะต้องจัดอันดับความส าคัญของประเด็นที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น
ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยประเด็นที่ควรนามาวัดเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบมีดังนี้ ....การส าแดง
ประเทศถิ่นก าเนิดสินค้า...” 
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บรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟูได้ระบุข้อสงวนเพ่ิมเติมไว้ว่า การผ่านพิธี
การศุลกากรส าหรับของบรรเทาทุกข์โดยไม่ต้องค านึงถึงประเทศก าเนิด ประเทศที่ส่งออก หรือ
ประเทศปลายทางนั้น กระท าได้ตราบเท่าที่อยู่ภายใต้บังคับเรื่องสาธารณสุขและความมั่นคง99 
  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ 
กรมศุลกากรสามารถก าหนดหลักเกณฑ์ตามแนวทางข้อนี้โดยระบุในประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร
เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร โดยอาจเพ่ิมเติมข้อยกเว้นว่า การผ่านพิธี
การศุลกากรได้โดยไม่ต้องค านึงถึงประเทศก าเนิด ประเทศที่ส่งออก หรือประเทศปลายทางนั้นบังคับ
ใช้ตราบเท่าที่อยู่ภายใต้บังคับเรื่องความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคง เพ่ือให้การอ านวยความ
สะดวกด้านพิธีการศุลกากรที่รวดเร็วนั้นด าเนินไปอย่างสอดคล้องกับการปกป้องความมั่นคงของรัฐที่
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั้นเอง 

 4.2.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์ให้ยกเว้นค่าภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่ของบรรเทาทุกข์ (Exemption from Import Duties, 
Taxes and Other Charges) 

 อุปสรรคส าคัญของการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่ส่งผลให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก  
ภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลือล่าช้า คือ การเก็บค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆกับ
ของบรรเทาทุกข์100 และจากกรณีศึกษาของประเทศต่างๆในบทที่ 3 พบว่า หลักเกณฑ์การอ านวย
ความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ที่ ทุกประเทศก าหนด
เหมือนกันคือ การยกเว้นค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆแก่ของบรรเทาทุกข์ให้มาก
ที่สุดเท่าที่กฎหมายภายในของประเทศนั้นจะเอ้ืออ านวย ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของอนุสัญญา
ระหว่างประเทศและตราสารอ่ืนๆ เนื่องจากค านึงถึงประโยชน์สาธารณะและเพ่ือการช่วยเหลือ      
ทางมนุษยธรรม101  

 4.2.4.1 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกี่ยวข้อง 

  กฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยในปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติที่ใช้บังคับ
โดยตรงส าหรับการยกเว้นค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายแก่ของบรรเทาทุกข์ หากแต่เป็น
การปรับใช้กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่ ได้แก่ พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 

                                           
 99 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 32. 
 100 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Law and legal issues in 
international disaster response: a desk study [Online] 21 October 2014, p.98. 
 101 Ibid. 
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ภาค 4 ประเภท 3 อันว่าด้วยเรื่องของน าเข้าชั่วคราว ภาค 4 ประเภท 10 อันว่าด้วยของที่ได้รับ 
เอกสิทธิ และ ภาค 4 ประเภท 11 อันว่าด้วยเรื่องของบริจาค นอกจากนี้ยังมีประกาศกรมศุลกากร   
ที่ 81/2551 ที่ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับของตามภาค 4 ประเภท 11  แห่งพระราช
ก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 และประกาศกรมศุลกากร ที่ 1/2558 ที่ใช้ก าหนด
ระเบียบปฏิบัติส าหรับการขอยกเว้นอากรของตาม ภาค 4 ประเภท 11 แห่งพระราชก าหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  
  ส าหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการยกเว้นค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
ต่างๆได้แก่ มาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530102 มาตรา 81 ตาม
ประมวลรัษฎากร103 และมาตรา 99 ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527104 
  ส่วนเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมในการด าเนินพิธีการทางศุลกากร มีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องคือ กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมในการด าเนินพิธีการทางศุลกากร พ .ศ. 2552105     
ซึ่งก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับการผ่านพิธีการทางศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้าส าหรับ  
ใบขนสินค้าฉบับละ 200 บาท และอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับการบันทึกข้อมูลใบขนสินค้า ใบก ากับ
การขนย้ายสินค้า และค าร้องขอรับของไปก่อนหรือส่งของออกไปก่อน ให้เข้าสู่ระบบข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรฉบับละ 70 บาท และมีประกาศกรมศุลกากรที่ 9/2553 

                                           
 102 พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530, มาตรา 12. 
  “มาตรา 12 เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศหรือเพื่อความผาสุกของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีมีอ านาจประกาศลดอัตราอากรส าหรับของใดๆจาก
อัตราที่ก าหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร หรือยกเว้นอากรส าหรับของใด ๆ หรือเรียกเก็บอากรพิเศษเพิ่มขึ้นส าหรับของใดๆไม่เกินร้อยละ
ห้าสิบของอัตราอากรที่ก าหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรส าหรับของนั้น ทั้งนี้ โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขใดๆไว้ด้วยก็ได้ 
  การประกาศ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงประกาศในวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
 103 ประมวลรัษฎากร, มาตรา 81. 
  “มาตรา 81 ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    2) การน าเข้าสินค้าดังต่อไปนี้ 
    (ค) สินค้าที่จ าแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากร ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร” 
 104 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527, มาตรา 99. 
  “สินค้าน าเข้าที่จ าแนกประเภทไว้ในภาคที่วา่ด้วยของที่ได้รับยกเวน้อากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 
ให้ได้รับยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย โดยถือตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเดียวกับที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา
ศุลกากร” 
 105 กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมในการด าเนินพิธีการทางศุลกากร พ .ศ. 2552 [ออนไลน์], 20 มิถุนายน 2558. 
แหล่งที่มา: http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/be500c58-d529-4c48-9ed7-b68ce1592d81/A1209005.pdf? 
MOD=AJPERES&CACHEID=be500c58-d529-4c48-9ed7-b68ce1592d81 
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เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการด าเนินการพิธีการศุลกากร106 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงดังกล่าว 

 4.2.4.2 บทวิเคราะห์...................... 

  ปัญหาของการเก็บค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายๆต่างๆกับของบรรเทาทุกข์นับเป็น
อุปสรรคส าคัญที่ท าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่าง
ทันท่วงที จากกรณีศึกษาพิธีการศุลกากรของประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศเนปาล ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศไนจีเรีย ต่างต้องแก้ปัญหาด้วยการยกเว้นหรือลดค่าภาษีอากร 
และค่าใช้จ่ายต่างๆส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ให้มากที่สุด เช่น กรณีของประเทศญี่ปุ่น        
ที่นอกจากการก าหนดให้ของบรรเทาทุกข์ได้รับยกเว้นจากภาษีศุลกากร แล้วยังลดภาษีบริโภค ภาษี
ระวาง และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมขาเข้าท่าเรือ เป็นต้น ซึ่งมาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการที่
สอดคล้องกับที่อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆได้ก าหนดไว้แทบทุกฉบับ 
  เมื่อการยกเว้นค่าภาษี อากร และค่าธรรมเนียมต่างๆแก่ของบรรเทาทุกข์เป็น
มาตรการหนึ่งที่ช่วยลดอุปสรรคข้อจ ากัดด้านกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ของ
บรรเทาทุกข์และความช่วยเหลือต่างๆไปถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรวดเร็วขึ้น 107 อันแสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพของหลักเกณฑ์ดังกล่าวในการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับ
น าเข้าของบรรเทาทุกข์ ประเทศไทยจึงควรน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงกฎหมายศุลกากร 
ของตนด้วยเช่นกัน 
  เมื่อพิจารณาจากฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่ พบว่า การใช้มาตรา 12 แห่ง     
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เพ่ือยกเว้นอากรส าหรับของบรรเทาทุกข์ ไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆที่ต้องการให้ของบรรเทาทุกข์
ได้รับยกเว้นจากค่าใช้จ่ายต่างๆให้มากที่สุด กล่าวคือ โดยทั่วไป ผู้น าของเข้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากร
ของที่น าเข้าตามที่ก าหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรให้ครบถ้วนก่อนที่จะน าของใดๆออกจากอารักขา
ของศุลกากร ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 และมาตรา 4 แห่ง
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 อย่างไรก็ตาม มาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ได้ระบุข้อยกเว้นให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบ

                                           
 106 ประกาศกรมศุลกากรที่ 9/2553 เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการด าเนินการพิธีการศุลกากร  [ออนไลน์],  
20 มิถุนายน 2558. แหล่งที่มา: http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/124fa765-5f40-44ea-ba7b-d66cf2dd0b 
5a/A0210006.zip?MOD=AJPERES&CAC 
 107 International Law Commission, Protection of persons in the event of disasters Memorandum by 
the Secretariat [Online] 17 March 2015, p.72-73. 
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ของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจประกาศลดอัตราอากรส าหรับของใดๆ จากอัตราที่ก าหนดไว้ในพิกัดอัตรา
ศุลกากร หรือยกเว้นอากรส าหรับของใดๆ เพ่ือประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศหรือเพ่ือความ
ผาสุกของประชาชนหรือเพ่ือความมั่นคงของประเทศได้ โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆไว้
ด้วยก็ได้ ดังนั้นกรมศุลกากรจึงสามารถใช้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี ประกาศยกเว้นอากรส าหรับของบรรเทาทุกข์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ      
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้ อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 เพ่ือยกเว้นอากรส าหรับของบรรเทาทุกข์นั้น ของบรรเทาทุกข์จะได้รับยกเว้น
เพียงค่าอากรขาเข้า แต่จะมิได้รับยกเว้นค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีสรรพสามิต เนื่องจากไม่มีกฎหมาย
ที่บัญญัติยกเว้นให้ 
  เมื่อศึกษาหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆที่ผ่านมา   
การยกเว้นค่าภาษีอากรแก่ของบรรเทาทุกข์ที่น าเข้ามาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั้น 
เป็นหลักเกณฑ์ส าคัญที่ช่วยลดอุปสรรคที่ขัดขวางการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และท าให้   
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสาร
อ่ืนๆจึงพยายามก าหนดให้การน าเข้าของบรรเทาทุกข์นั้นเสียค่าภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆให้น้อยที่สุด โดยระบุประเภทของภาษีอากรที่หลากหลาย108 แต่การใช้มาตรา 12 แห่ง
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เพ่ือยกเว้นอากรให้แก่ของบรรเทาทุกข์นั้นไม่สามารถ
ยกเว้นค่าภาษีอากรอ่ืนๆได้อย่างครอบคลุมตามเจตนารมณ์ตามที่อนุสัญญาระหว่างประเทศและ   
ตราสารอ่ืนๆได้ก าหนดไว้ 
  ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 โดยเพ่ิมประเภทให้ของบรรเทาทุกข์เป็น 
ของได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ .ศ. 2530 จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมากกว่าการใช้มาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 เพ่ือยกเว้นอากร เนื่องจากการให้ของบรรเทาทุกข์ได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 
แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 นั้น ของบรรเทาทุกข์จะได้รับการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 81(2)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร และยกเว้นภาษีสรรพสามิต  ตามมาตรา 
99 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ด้วย 
  ส่วนเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมในการด าเนินพิธีการทางศุลกากร ตามที่กฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียมในการด าเนินพิธีการทางศุลกากร พ .ศ. 2552 ได้ก าหนดอัตราการจัดเก็บ

                                           
 108 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Law and legal issues in 
international disaster response: a desk study [Online] 21 October 2014, p.126. 
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ค่าธรรมเนียมส าหรับการผ่านพิธีการทางศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้าส าหรับใบขนสินค้า    
ฉบับละ 200 บาท และอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับการบันทึกข้อมูลใบขนสินค้า ใบก ากับการขนย้าย
สินค้า และค าร้องขอรับของไปก่อนหรือส่งของออกไปก่อน เข้าสู่ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดย
เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรฉบับละ 70 บาท โดยมีประกาศกรมศุลกากรที่ 9/2553 เรื่องการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการพิธีการศุลกากร เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงดังกล่าวนั้น เมื่อพิจารณาจากข้อ 2 ของประกาศกรมศุลกากรที่ 
9/2553 ได้มีการก าหนดข้อยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการด าเนินพิธีการศุลกากรส าหรับกรณี
ที่ผู้น าเข้าหรือผู้ส่งของออกเป็นส่วนราชการ และใบขนสินค้าที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรตามพระราช
ก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ด้วย  
  ดังนั้น นอกจากการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ของบรรเทาทุกข์ได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 
แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แล้ว ของบรรเทาทุกข์ยังจะได้รับยกเว้นจาก
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร ภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการด าเนินพิธีการทางศุลกากรตามนัยของประกาศกรมศุลกากรที่ 9/2553 
อีกด้วย 
  เมื่อพิจารณาตามร่างกฎหมายของกรมศุลกากร ได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติเพ่ือ
แก้ไขเพ่ิมเติมการยกเว้นค่าภาษีอากรแก่ของบรรเทาทุกข์ โดยบัญญัติเพ่ิมเติมไว้ในภาค 4 แห่งพระ
ราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เช่นกัน จึงสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
และสอดคล้องกับแนวทางตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆด้วย 
  หลักเกณฑ์ต่างๆที่อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆได้ก าหนดขึ้นนั้น 
ล้วนแล้วแต่เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการขจัดอุปสรรคข้อขัดขวางที่ท าให้ของบรรเทาทุกข์ผ่านพิธีการ
ศุลกากรล่าช้า ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ การปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ของประเทศไทย
จึงควรด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ ซึ่งการ
ก าหนดให้ของบรรเทาทุกข์ได้รับยกเว้นอากรด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมภาค 4 แห่งพระราชก าหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 จะท าให้ของบรรเทาทุกข์ได้รับยกเว้นทั้งอากร ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี
สรรพสามิต รวมถึงการยกเว้นจากค่าธรรมเนียมในการด าเนินพิธีการทางศุลกากร ซึ่งสอดคล้องและ
ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ต่างๆตามที่อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆก าหนด 
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 4.2.5 แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์ให้ยกเว้นการควบคุมของ
บรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัด (Exemption from Prohibitions/Restrictions) 

 การน าเข้าหรือส่งออกสินค้าใดๆก็ตามต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศที่น าเข้า  
ดังนั้น การน าเข้าซ่ึงของใดๆ ผู้น าเข้าจ าต้องตรวจสอบหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามกฎหมายของรัฐนั้น
ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรในการน าเข้าหรือส่งออก เช่น ต้องขออนุญาตก่อนการน าเข้า ต้องแจ้งปริมาณ
การน าเข้า เป็นต้น หากน าเข้าโดยไม่ได้ขออนุญาต หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการน าเข้าหรือ
ส่งออกให้ครบถ้วนอาจถือเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่ควบคุม     
การน าเข้าและส่งออกของรัฐนั้น 
 ประเด็นในเรื่องข้อห้ามข้อจ ากัดที่ควบคุมของที่น าเข้านั้น เป็นประเด็นปัญหาที่พบมากใน  
การจัดการภัยพิบัติ109 เนื่องจากของบรรเทาทุกข์บางประเภท อาทิเช่น อาหาร ยา ยานพาหนะ และ
เครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคม ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรัฐนั้นก่อนการน าเข้า      
ซึ่งอาจท าให้การน าเข้าของบรรเทาทุกข์เกิดความล่าช้า ประเทศต่างๆจึงได้พยายามแก้ไขเรื่องข้อห้าม
ข้อจ ากัดเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีศึกษาในประเทศญี่ปุ่น เมื่อครั้ง เกิดคลื่นสึนามิและแผ่นดินไหว 
ได้มีการก าหนดให้ผ่อนปรนพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติสุขอนามัยทางอาหาร โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงสุขภาพ แรงงาน และ
สวัสดิการ เนื่องจากการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ประเภทดังกล่าวมิได้น าเข้ามาจ าหน่าย นอกจากนี้   
ยังผ่อนปรนมาตรการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ประเภทยาในช่วงเกิดภัยพิบัติ โดยไม่ต้องรายงานต่อ
ส านักสุขภาพและสวัสดิการส่วนภูมิภาค (Regional Bureau of Health and Welfare) ก่อนการ
ผ่านพิธีการศุลกากร แต่เมื่อได้ล าเลียงของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแล้ว      
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ดังกล่าวต่อส านักสุขภาพและ
สวัสดิการส่วนภูมิภาคต่อไป เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม แม้ข้อห้ามข้อจ ากัดเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่ท าให้การน าเข้าของบรรเทาทุกข์เกิด
ความล่าช้า แต่การยกเว้นให้ของบรรเทาทุกข์ไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามข้อจ ากัดตามกฎหมายควบคุมการ
น าเข้าเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงและความปลอดภัยของรัฐ เนื่ องจาก    
ข้อห้ามข้อจ ากัดเหล่านี้ก าหนดขึ้นด้วยเหตุผลด้านศีลธรรมอันดีของประชาชน ความปลอดภัยของ
สาธารณะ สุขภาพและอนามัยของคน สัตว์ พืช ซึ่งหากน าเข้ามาโดยไม่ได้มาตรฐานตามที่รัฐก าหนด
อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อรัฐนั้นได้ 
 ดังนั้น หลักเกณฑ์ที่อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆก าหนดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น    
ข้อปฏิบัติแนะน าข้อ 6 ของอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของ

                                           
 109 Ibid, p.98. 
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บรรเทาทุกข์ มาตรา 2 ของอนุสัญญาอิสตันบูล มาตรา 32(b) ของกฎหมายต้นแบบส าหรับการ
อ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟู และมาตรา 3 (3.3.1) ของความตกลงต้นแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร
ส าหรับการน าเข้า ส่งออก และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วน ระหว่าง
องค์การสหประชาชาติและประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ น ามาใช้เพ่ือผ่อนผันมาตรการการ
ควบคุมการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือให้ได้สมดุลกับประโยชน์ของรัฐ คือ การยกเว้นการควบคุมของ
บรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัดเฉพาะที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ (economic import 
prohibitions or restrictions) เท่านั้น 

 4.2.5.1 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกี่ยวข้อง 

  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการน าของเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร นอกจาก
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรแล้ว การน าเข้าของบางประเภทต้องปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออกด้วย ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเรียกของเหล่านี้ว่า “ของต้องห้าม 
ต้องก ากัด” โดยมีหลักเกณฑ์พิธีการศุลกากรปรากฏตามมาตรา 40 และ 45 แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 โดยมีนิยามค าว่า “ของต้องห้าม ต้องก ากัด” ตามประมวลระเบียบ
ปฏิบัติศุลกากรพ.ศ. 2556 ข้อ 4 04 01 01 ดังนี้ 
  ของต้องห้าม คือ ของที่มีกฎหมายก าหนดห้ามมิให้น าเข้าหรือส่งออกโดยเด็ดขาด   
ผู้ที่น าเข้าหรือส่งออกจะมีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  ของต้องก ากัด คือ ของที่จะน าเข้าได้หรือส่งออกได้ ต้องได้รับอนุญาต/ใบรับรอง 
หรือปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่
เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ทั้งนี้ ของใดที่เป็นของต้องก ากัดจะต้อง
มีใบอนุญาตหรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่างๆ ให้ถูกต้องก่อนการน าเข้าส าเร็จหรือการ
ส่งออกส าเร็จ 
  ดังนั้น นอกจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องพิจารณาตรวจสอบว่าของที่น าเข้านั้นเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรแล้ว ยังมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าของนั้นเป็นไปตามกฎหมายอ่ืนอัน
เกี่ยวข้องกับการศุลกากรด้วยหรือไม่ เพ่ือรักษาประโยชน์และความม่ันคงของรัฐ110  

                                           
 110 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ.ศ. 2556 ข้อ 4 04 01 01 (2) หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับของ
ต้องก ากัด  
  “(1) กรมการค้าต่างประเทศ ส าหรับสินค้าทั้งหลายที่รัฐบาลมีนโยบายควบคุมการน าเข้าและ/หรือการส่งออก 
โดยออกเป็นประกาศกระทรวงพาณิชย์ตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้าในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า 
พ.ศ. 2522 
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    (2) กรมการค้าภายใน ส าหรับสินค้าประเภทเครื่องชั่ง ตวง วัด ตามพระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 
2552 โดยออกเป็นประกาศกระทรวงพาณิชย์ตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้าในราชอาณาจักร
ซ่ึงสินค้า พ.ศ. 2522   
      (3) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับสินค้าประเภทเครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์
เทปเพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดี โดยออกเป็นประกาศกระทรวงพาณิชย์ตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ
การน าเข้าในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 2522 
      (4) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส าหรับวัตถุอันตราย ตามประก าศกระรวงอุตสาหกรรม ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
    (5) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส าหรับแร่และสินแร่ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงซ่ึงออกตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 
    (6) กรมทรัพยากรธรณี ส าหรับซากพืชดึกด าบรรพ์และซากสัตว์ดึกด าบรรพ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซาก
ดึกด าบรรพ์ พ.ศ. 2551  
    (7) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ส าหรับน้ าตาลทราย โดยออกเป็นประกาศกระทรวง
พาณิชย์ตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้าในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 2522 
    (8) กรมวิชาการเกษตร ส าหรับวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535, พันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507, ปุ๋ย 
ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 
    (9) กรมป่าไม้ ส าหรับไม้ ถ่านไม้ สิ่งประดิษฐ์ที่ท าด้วยไม้ โดยออกเป็นประกาศกระทรวงพาณิชย์ตามนัยมาตรา 
5 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้าในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า  พ.ศ. 2522 และเลื่อยโซ่ยนต์ ตามพระราชบัญญัติ
เล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
    (10) กรมปศุสัตว์ ส าหรับสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 
    (11) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส าหรับสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
     (12) กรมประมง ส าหรับสัตว์น้ า ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการส่งออกไป
นอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 2522 
    (13) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ส าหรับอาหารและยา ตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เครื่องส าอางตาม
พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2535 และตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้าในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า  พ.ศ. 
2522  
    (14) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ส าหรับของที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและพิษ ตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2535 
    (15) กรมการปกครอง ส าหรับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ตาม
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  
    (16) กรมการอุตสาหกรรมทหาร ส าหรับยุทธภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
    (17) ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ส าหรับวัสดุต้นก าลังประเภทยูเรเนียม ธอเรียม สารประกอบของยูเรเนียม
หรือ ธอเรียม หรือวัสดุอื่นใด ที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุต้นก าลังตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง นิวเคลียร์พิเศษและสิ่งพลอยได้จากวัตถุ
นิวเคลียร์ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 
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 4.2.5.2 ค านิยามของค าว่า “ข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ” 

  ค าว่า “ข้อห้ามขอ้จ ากัดที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ” ปรากฏในอนุสัญญา
ระหว่างประเทศและตราสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ เช่น ข้อปฏิบัติแนะน าข้อ 6 ของ
อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ มาตรา 2 ของ
อนุสัญญาอิสตันบูล รวมถึงมาตรา 32(b) ของกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและ
กฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู  และมาตรา 3 
(3.3.1) ของความตกลงต้นแบบเพื่ออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า ส่งออก 
และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วน ระหว่างองค์การสหประชาชาติและ
ประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมถึงข้อมติขององค์การศุลกากรโลก เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆดังกล่าวมิได้นิยามค าว่า 
“ข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติข้ึนด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ” ไว้เฉพาะเจาะจง จึงต้องพิจารณาจากบริบท
ของค าดังกล่าวจากอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่า มาตรา 1 ของ
ตัวบทของอนุสัญญาอิสตันบูล อันว่าด้วยบทนิยามของการน าเข้าชั่วคราว (temporary admission) 
ได้ระบุให้ยกเว้นการควบคุมของน าเข้าชั่วคราวนั้นจาก “ข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ (import prohibitions or restrictions of economic character)”111 โดยมิได้ระบุ    
ค านิยามของค าว่า “ข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ” ไว้ แต่เมื่อพิจารณาจาก
มาตรา 19 ของอนุสัญญาดังกล่าวที่ได้ระบุว่า ของที่น าเข้าชั่วคราวนั้นไม่ได้รับยกเว้นจากข้อห้ามหรือ
ข้อจ ากัดที่ขัดแย้งกับกฎหมายภายในหรือกฎระเบียบต่างๆที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของข้อพิจารณาที่มิใช่
ทางเศรษฐกิจ (non-economic considerations) เช่น ข้อพิจารณาเรื่องเหตุผลด้านศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ความปลอดภัยของสาธารณะ สุขภาพและอนามัยของคน สัตว์ พืช การสงวนและ

                                                                                                                         
    (18) กรมธุรกิจพลังงาน เรื่องก าหนดให้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นสินค้ าที่มีมาตรการจัดระเบียบในการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การก าหนดเง่ือนไขการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติการค้ าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 
     (19) กรมศิลปากร ส าหรับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
    (20) กรมสรรพสามิต ส าหรับสุรา ไวน์ เมล็ดพันธุยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยาบุหรี่ ยาเส้น ไพ่ ตามพระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486  
    (21) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
ส าหรับเครื่องมือสื่อสารและวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
 111 Convention on Temporary Admission 1990 (Istanbul Convention) Chapter I, Article 1. 
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คุ้มครองสัตว์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 112 ซึ่งเป็นข้อความที่
สอดคล้องกับข้อมติขององค์การศุลกากรโลก113 
 ดังนั้นเมื่อศึกษาจากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องพบว่า “ข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผล
ทางเศรษฐกิจ” นั้นเป็นข้อห้ามข้อจ ากัดใดๆที่มิได้บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลด้านศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ความปลอดภัยสาธารณะ สุขภาพและสุขอนามัยของคน สัตว์ พืช การสงวนและคุ้มครอง
สัตว์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จึงสรุปได้ว่า “ข้อห้ามข้อจ ากัด
ที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ” นั้นบัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ (economic 
aims) เป็นส าคัญ อาทิ เช่น ข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นเพ่ือต้องการคุ้มครองผลผลิตภายในประเทศ
จากการแข่งขันทางการค้า114 หรือลักษณะอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงเพ่ือแก้ไขดุลการค้าการช าระเงิน
เพ่ือลดการบริโภคของฟุ่มเฟือย115 เป็นต้น 

 4.2.5.3 ค านิยามของค าว่า “ข้อห้ามข้อจ ากัดที่มิได้บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ” 

 จากที่ได้กล่าวมาในบทวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ ตามมาตรา 19 แห่งอนุสัญญาอิสตันบูล 
ได้ระบุถึงลักษณะของ “ข้อห้ามข้อจ ากัดที่มิได้บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ” โดยใช้ค าว่า 
“non-economic considerations” และนิยามไว้ว่า เป็นข้อพิจารณาเรื่องเหตุผลด้านศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ความปลอดภัยของสาธารณะ สุขภาพและอนามัยของคน สัตว์ พืช การสงวนและ
คุม้ครองสัตว์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
 ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า ข้อห้ามและข้อจ ากัดที่มิได้บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจนั้น เป็นข้อห้ามและข้อจ ากัดที่เกี่ยวกับเหตุผลด้านศีลธรรมอันดีของประชาชน ความ
ปลอดภัยของสาธารณะ สุขภาพและอนามัยของคน สัตว์ พืช การสงวนและคุ้มครองสัตว์และพืชที่ใกล้
สูญพันธุ์ ตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

 4.2.5.4 บทวิเคราะห์ 

 จากการศึกษาของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ  
ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ พบว่า 

                                           
 112 Convention on Temporary Admission 1990 (Istanbul Convention) Chapter I, Article 19.   
 113 World Customs Organization, Recommendation of the Customs Co-operation Council to Expedite 
the Forwarding of Relief Consignments in the Event of Disasters, Paragraph 5. 
 114 Giovanna Adinolfi, Customs Obstacles to Relief Consignments Under International Disaster Response 
Law, International Disaster Response Law, Andrea de Guttry, Marco Gestri and Gabriella Venturini, p.543. 
 115 นิตยา เที่ยงตรงภิญโญ, ศุลกากรกับการต่างประเทศ, หน้า 75. 



 
 

 

152 

อุปสรรคเรื่องข้อห้ามและข้อจ ากัดตามกฎหมายภายในของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั้นเป็น 
ข้อขัดขวางอันส่งผลให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ด้วยเหตุ
ดังกล่าว องค์กรระหว่างประเทศต่างๆจึงร่วมมือกันพัฒนาอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสาร
ต่างๆเพ่ือวางแนวทางในการลดข้อห้ามข้อจ ากัดตามกฎหมายภายในของรัฐที่ได้รับผลกระทบจาก   
ภัยพิบัติ เพ่ือให้รัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสามารถอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการให้
ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักเกณฑ์หนึ่งที่
อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคด้านกฎหมายภายในของรัฐที่
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติคือ การยกเว้นการควบคุมของบรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัดเฉพาะที่
บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ  
 ส าหรับกฎหมายที่ใช้ก าหนดข้อห้ามข้อจ ากัดต่างๆนั้น จะเป็นไปตามนโยบายของรัฐ
ที่ของนั้นน าเข้า โดยมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบของที่น าเข้าให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมการน าเข้าส่งออก และเนื่องจากกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากรมิได้เป็นกฎหมายเพื่อควบคุมความปลอดภัยจากของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยตรง 
ดังนั้น ของใดจะเป็นของต้องห้ามหรือต้องก ากัด จึงเป็นไปตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดไว้ และกฎหมาย
ศุลกากรถือเป็นความผิดหากมีการน าเข้าของต้องห้าม ต้องก ากัด โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องนั้น 
 การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากรให้ของบรรเทาทุกข์ได้รับการยกเว้นการ
ควบคุมจากข้อห้ามข้อจ ากัดเฉพาะที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจนั้น กรมศุลกากรจ าต้อง
ระบุลักษณะและนิยามของข้อห้ามข้อจ ากัดเฉพาะที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจให้ชัดเจน 
เพ่ือป้องกันการสับสนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร แต่เนื่องจากข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติ
ขึ้นด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจนั้น ก าหนดขึ้นจากกฎหมายของหน่วยงานอ่ืนๆตามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น ซึ่งปัจจุบัน กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการน าเข้าส่งออกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้อง
ทราบเพ่ือใช้ปฏิบัติหน้าที่มีอยู่เกือบร้อยฉบับ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดข้อห้าม
ข้อจ ากัดตามกฎหมายเหล่านั้นอยู่ถึง 21 หน่วยงาน ดังนั้น ควรจะเป็นดุลพินิจของเจ้าของกฎหมาย 
แต่ละฉบับตามอ านาจที่กฎหมายเหล่านั้นก าหนดไว้เป็นผู้พิจารณาว่าข้อห้ามข้อจ ากัดใดบ้างที่บัญญัติ
ขึ้นด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากข้อห้ามข้อจ ากัดบางอย่างได้ก าหนดขึ้นเพ่ือความปลอดภัย
และปกป้องสุขภาพและอนามัยของสาธารณชนซึ่งไม่ควรยกเว้นให้ และไม่ควรให้หน่วยงานอ่ืนที่ไม่มี
หน้าที่ตามกฎหมายตลอดจนไม่มีความรู้เฉพาะทางในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้พิจารณาผ่อนผันแทน
หน่วยงานเจ้าของกฎหมาย เพราะอาจเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อสาธารณชนได้ 
 ตัวอย่าง เช่น กรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่นเมื่อครั้งเกิดคลื่นสึนามิและแผ่นดินไหว 
ได้มีการก าหนดให้ผ่อนปรนพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์จากหลายหน่วยงาน 
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เช่น การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ประเภทยาในช่วงเกิดภัยพิบัติ ไม่ต้องรายงานต่อส านักสุขภาพและ
สวัสดิการส่วนภูมิภาค (Regional Bureau of Health and Welfare) ก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร 
แต่ต้องรายงานเมื่อได้ล าเลียงของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแล้ว โดยให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ประเภทดังกล่าวต่อส านักสุขภาพและ
สวัสดิการส่วนภูมิภาคต่อไป เป็นต้น จะเห็นได้ว่ากรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่นได้ผ่อนผันขั้นตอนการ    
ขออนุญาตการน าเข้าเรื่องยา ซึ่งเป็นการผ่อนผันการควบคุมของบรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัด    
ที่พัฒนาไกลกว่าที่อนุสัญญาระหว่างประเทศหรือตราสารต่างๆได้ก าหนด ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
ประเทศญี่ปุ่นมีระบบการจัดการภัยพิบัติที่ดีที่สุดในโลกจนท าให้สามารถเลือกรับความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศได้ รวมถึงการบูรณาการและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการ
น าเข้าด้วย กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการปรับปรุงพิธีการศุลกากรของประเทศ
ไทยให้สามารถรองรับการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์
เมื่อเกิดภัยพิบัติ กล่าวคือ เมื่อศุลกากรเป็นหน่วยงานหน้าด่านพรมแดนของรัฐที่ต้องตรวจสอบของที่
น าเข้าก่อนหน่วยงานอ่ืน ศุลกากรจึงควรต้องตระหนักความส าคัญของบทบาทหน้าที่ของตนในการ
เป็นผู้ริเริ่มและพัฒนาพิธีการศุลกากรเพ่ืออ านวยความสะดวกการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพด้วยการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการควบคุมการน าเข้า 
 เมื่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องพิจารณาว่าข้อห้ามข้อจ ากัดใดบ้างที่บัญญัติขึ้นด้วย
เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจแล้ว สามารถแจ้งให้กรมศุลกากรทราบล่วงหน้า โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้  
ของบรรเทาทุกข์เข้ามาก่อน เพ่ือรวบรวมให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรใช้ในการปฏิบัติงาน โดยอาจบรรจุไว้ใน
ประมวลระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากร เมื่อมีของบรรเทาทุกข์เข้ามาในประเทศ เจ้าหน้าที่ศุลกากรก็
สามารถพิจารณาตรวจสอบของนั้นได้ด้วยความรวดเร็ว 
  ส าหรับร่างกฎหมายของกรมศุลกากรก็ได้มีการระบุให้ของบรรเทาทุกข์ได้รับ     
การยกเว้นจากการควบคุมโดยข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ และได้ระบุ
นิยามของข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้นเช่นกัน 
 การที่อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆก าหนดหลักเกณฑ์ยกเว้นการ
ควบคุมของบรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัดเฉพาะที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจนั้น  
ของบรรเทาทุกข์ยังต้องอยู่ภายใต้บังคับเรื่องข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลด้านศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ความปลอดภัยของสาธารณะ สุขภาพและอนามัยของคน สัตว์ พืช การสงวนและ
คุ้มครองสัตว์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หลักเกณฑ์ดังกล่าวจึง
เป็นหลักเกณฑ์ที่สมดุลกับผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของรัฐ เนื่องจากข้อห้าม
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ข้อจ ากัดเฉพาะที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจก าหนดขึ้นเพ่ือคุ้มครองและช่วยเหลือ
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมภายในประเทศ หรือเพ่ือแก้ไขดุลการค้าการช าระเงินเพ่ือลดการบริโภค
ของฟุ่มเฟือย หรืออาจกล่าวได้ว่าก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนโยบายทางด้านการควบคุมทาง
การเงิน หรือนโยบายทางการค้า หรือลักษณะอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เมื่อ
เกิดภัยพิบัตินั้นมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
อันเป็นพันธกรณีที่รัฐเจ้าของดินแดนต้องให้ความส าคัญเพ่ือเคารพและปกป้องสิทธิของประชาชนใน
รัฐที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งมิใช่เป็นการน าเข้าเพ่ือแสวงหาก าไรหรือท าให้การค้าและอุตสาหกรรมใน
ประเทศเกิดความปั่นป่วน โดยความปลอดภัยและความมั่นคงของรัฐก็ยังได้รับการปกป้อง เนื่องจาก
เป็นข้อห้ามขอ้จ ากัดที่มิได้บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจนั้นเอง 

 4.2.6 แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดการกับของ 
บรรเทาทุกข ์(Relief Consignments Management) 

 กฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติ
ระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟูได้ก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องการจัดการกับของบรรเทา
ทุกข์116 เช่น การน าไปใช้ในองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร การส่งกลับออกไป หรือการบริจาคแก่องค์การ
อ่ืนๆที่ไม่แสวงหาก าไร หรือหากของบรรเทาทุกข์เสื่อมสภาพก็ให้ท าลาย เป็นต้น เนื่องจากเมื่อ
สถานการณ์ภัยพิบัติสิ้นสุดลง อาจมีของบรรเทาทุกข์ที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์ หรือผู้บรรเทาภัยพิบัติ
ต้องการส่งของบรรเทาทุกข์กลับออกไปเพ่ือน าไปใช้ที่อ่ืน รัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจึงควร
ก าหนดมาตรการเพื่อรองรับการจัดการของบรรเทาทุกข์ด้วย 
 กรณีศึกษาของประเทศอินโดนี เซียนั้น ตามข้อบังคับประกาศกระทรวงการคลังที่ 
69/PMK.04/2012 ได้ก าหนดพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์      
ภัยพิบัติธรรมชาติ ได้แยกของบรรเทาทุกข์ออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มของที่เป็นยานพาหนะและ
อุปกรณ์เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่ (group of motorized vehicles and/or heavy equipment) 
และ กลุ่มของอ่ืนๆที่นอกเหนือจากยานพาหนะและอุปกรณ์เครื่องมือหนัก (groups of goods other 
than motorized vehicles and/or heavy equipment)117 โดยก าหนดให้ของบรรเทาทุกข์

                                           
 116 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 42. 
 117 Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.04/2012 Concerning Exemption of Import Duty 
and/or Excise on the Import of Goods of Gifts/Grants for the Purpose of Natural Disaster Management, Article 3. 
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ประเภทยานพาหนะและอุปกรณ์เครื่องมือหนักต่างๆต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายใต้  
การจัดการของเหล่านั้นของศุลกากรด้วย118 
 ตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ ได้ระบุ
ให้ของบรรเทาทุกข์บางประเภทอาจก าหนดให้อยู่ภายใต้หลักการน าเข้าชั่วคราว ( temporary 
admission) และส่งกลับออกไปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดได้ (re-export) 119 เช่น ยานพาหนะ 
เครื่องกรองน้ า อุปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งเป็นของบรรเทาทุกข์ขนาดใหญ่ (heavy equipment)    
เป็นต้น จะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์การจัดการกับของบรรเทาทุกข์ภายหลังการน าเข้าได้เข้ามารองรับ 
การจัดการต่างๆ เช่น หากของบรรเทาทุกข์ที่ก าหนดให้มีการน าเข้าชั่วคราวและต้องส่งกลับภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด แต่ภายหลังผู้น าเข้าไม่ประสงค์จะน ากลับออกไปก็มีหลักเกณฑ์เรื่องการบริจาค
ภายหลังการน าเข้ามารองรับ หรือหากของนั้นเสื่อมสภาพ ก็จะมีมาตรการเรื่องการท าลายของนั้น  
โดยให้ผู้น าเข้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
 การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เป็นการผ่อนผันพิธีการศุลกากรเนื่องด้วยเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เร่งด่วน รูปแบบการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดการของบรรเทาทุกข์ให้ครอบคลุมจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
เพ่ือให้การน าเข้าของบรรเทาทุกข์สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  

 4.2.6.1 การก าหนดให้ของบรรเทาทุกข์ต้องส่งกลับภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 มาตรา 43 ตามกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบ
ของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู ได้น าพิธีการศุลกากรเรื่องการ
น าเข้าชั่วคราว (temporary admission) และ การส่งของกลับออกไป (re-export) มารวมไว้ใน
มาตราเดียว โดยระบุให้ของบรรเทาทุกข์ที่น ามาใช้ในการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยพิบัติ
สามารถส่งกลับออกไปได้โดยยังได้รับการยกเว้นจากค่าภาษีอากรภายในระยะเวลาที่ก าหนดหลังจาก
ที่สิ้นสุดระยะเวลาการช่วยเหลือฟ้ืนฟู ซึ่งอาจบังคับใช้กับของบรรเทาทุกข์ที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนยานพาหนะ หรือของบรรเทาทุกข์อ่ืนๆเช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้กรองน้ าขนาด
ใหญ่ อุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นต้น ซึ่งผู้บรรเทาภัยพิบัติได้น าเข้ามาเพ่ือใช้ในปฏิบัติการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ แล้วต้องการส่งของบรรเทาทุกข์เหล่านี้กลับออกไปเพ่ือใช้

                                           
 118 Ibid, Article 11. 
 119 World Customs Organization, Guidelines to Specific Annex J Chapter 5 Relief consignments 
[Online] 21 May 2015, p.8. 
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ประโยชน์ที่อ่ืน120 และตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่อง ของ
บรรเทาทุกข์ ได้ระบุให้ของบรรเทาทุกข์บางประเภทอาจก าหนดให้อยู่ภายใต้หลักการน าเข้าชั่วคราว 
(temporary admission) และส่งกลับออกไปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดได้ (re-export) 121 เช่น 
ยานพาหนะ เครื่องกรองน้ า อุปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งเป็นของบรรเทาทุกข์ขนาดใหญ่ (heavy 
equipment) 

 4.2.6.1.1 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกี่ยวข้อง 

 การน าเข้าชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขส่งกลับภายในเวลาที่ก าหนด ได้ระบุไว้ในพระราช
ก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 3 โดยก าหนดให้ กรณีผู้น าเข้าที่น าของตาม
ประเภทที่กฎหมายก าหนดไว้เข้ามาพร้อมกับตนหรือน าเข้ามาเป็นการชั่วคราว และจะส่งกลับออกไป
ภายในไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่น าเข้ามานั้น ได้รับยกเว้นอากร  

 4.2.6.1.2 บทวิเคราะห์....................... 

 หลักเกณฑ์การส่งของบรรเทาทุกข์กลับออกไปภายในระยะเวลาที่ก าหนดนี้  
แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ กรณีผู้น าเข้าที่เป็นผู้บรรเทาภัยพิบัติต้องการน าเข้าของบรรเทาทุกข์
บางอย่างเข้ามาเป็นการชั่วคราวและประสงค์จะส่งกลับออกไปในระยะเวลาที่ก าหนด และกรณีที่
กฎหมายบัญญัติให้ของบรรเทาทุกข์บางประเภท เช่น ยานพาหนะ เครื่องกรองน้ า อุปกรณ์
โทรคมนาคม ซึ่งเป็นของบรรเทาทุกข์ท่ีมีขนาดใหญ่ อยู่ภายใต้หลักการน าเข้าชั่วคราวและต้องส่งกลับ
ออกไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 หลักเกณฑ์ตามกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของ
การบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟ ูได้ก าหนดให้ผู้น าเข้าที่เป็นผู้บรรเทา
ภัยพิบัติสามารถน าเข้าของบรรเทาทุกข์บางประเภทเข้ามาเป็นการชั่วคราวและส่ งกลับออกไปใน
ระยะเวลาที่ก าหนดได้ด้วยความประสงค์ของผู้น าเข้านั้นเอง ซึ่งใกล้เคียงกับหลักการตามภาค 4 
ประเภท 3 ของพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เพียงแต่ภาค 4 ประเภท 3 ของ   
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 มีบทบัญญัติที่ไม่ครอบคลุมเรื่องของบรรเทาทุกข์ได้
ทั้งหมด ท าให้ไม่สามารถบังคับใช้กับเรื่องของบรรเทาทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม   

                                           
 120 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs and the Inter-Parliamentary Union, Commentary to the Model Act for the 
Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance [Online] 16 March 
2014, p.103. 
 121 World Customs Organization, Guidelines to Specific Annex J Chapter 5 Relief consignments 
[Online] 21 May 2015, p.8. 
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กรมศุลกากรสามารถใช้ประโยชน์จากบทบัญญัติดังกล่าวเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากรเรื่องหลักเกณฑ์การส่งของบรรเทาทุกข์กลับออกไปภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
นอกจากนี้ การก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องการส่งของบรรเทาทุกข์กลับออกไปภายในระยะเวลา ต้อง
ค านึงถึงบริบทอ่ืนๆด้วย เช่น ของนั้นต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นของที่ขณะน าเข้าได้ใช้สิทธิประโยชน์
การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรตามที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น 122 ซึ่งกรมศุลกากร
อาจก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ไดต้ามความเหมาะสม 
 ส่วนกรณีการก าหนดให้ของบรรเทาทุกข์บางประเภทต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
หลักการน าเข้าชั่วคราวและต้องส่งกลับออกไปภายในระยะเวลาที่ก าหนดนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ 
รัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสามารถก าหนดเงื่อนไขให้ของบรรเทาทุกข์บางประเภทต้องส่งกลับ
ออกไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากของบรรเทาทุกข์บางประเภท หากน าเข้ามาใน
สถานการณ์ปกติต้องช าระค่าภาษีอากรในอัตราที่สูง เช่น ยานพาหนะต่างๆ ดังนั้นเพ่ือป้องกันการ
หลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรและเพ่ือประโยชน์ด้านความมั่นคงของรัฐ รัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจึง
อาจก าหนดเงื่อนไขให้ของบรรเทาทุกข์บางประเภทต้องส่งกลับออกไปภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
ทั้งนี้ จากการศึกษากรณีการอ านวยความสะดวกการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ของประเทศอินโดนีเซีย 
ได้มีบทบัญญัติเรื่องการส่งของบรรเทาทุกข์กลับออกไปภายในระยะเวลาที่ก าหนดเช่นกัน123 
 ดังนั้น การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการน าเข้า
ของบรรเทาทุกข์ และเพ่ือความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสาร
ต่างๆ จึงควรน าหลักการของการน าเข้าชั่วคราวและการส่งของกลับออกไป มาใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดพิธีการศุลกากรส าหรับน าเข้าของบรรเทาทุกข์ที่เหมาะสม โดยบัญญัติให้ผู้บรรเทาภัยพิบัติ
สามารถน าเข้าของบรรเทาทุกข์ชั่วคราวได้ โดยก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาการส่งกลับออกไป ซึ่งอาจให้
อธิบดีกรมศุลกากรเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้ ตามความเหมาะสม ตลอดจนใช้บท
กฎหมายที่มีอยู่ในเรื่องการน าเข้าชั่วคราวตามของภาค 4 ประเภท 3 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 มาเป็นแนวทางในการก าหนดพิธีการศุลกากรได้ 
 ส าหรับร่างกฎหมายของกรมศุลกากร ได้มีบัญญัติให้น าเข้าของบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ได้ โดยก าหนดระยะเวลาการส่งกลับออกไปภายใน 6 เดือน และขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 6 เดือน 
แต่อย่างไรก็ตาม วรรค 3 ของร่างกฎหมายของกรมศุลกากรได้ก าหนดเฉพาะของบรรเทาทุกข์ที่มิใช่

                                           
 122 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 43. 
 123 Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.04/2012 Concerning Exemption of Import Duty 
and/or Excise on the Import of Goods of Gifts/Grants for the Purpose of Natural Disaster Management, Article 11 
and Article 14. 
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ของใช้สิ้นเปลืองเท่านั้น ซึ่งต่างจากหลักเกณฑ์ของกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวก
และกฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู ที่ครอบคลุมถึง
ของบรรเทาทุกข์โดยทั่วไป นอกจากนี้ร่างกฎหมายของกรมศุลกากรยังมิได้มีมาตรการรองรับเรื่อง    
ผู้บรรเทาภัยพิบัติท่ีประสงค์จะส่งของบรรเทาทุกข์กลับออกไปในภายหลังด้วย 

 4.2.6.2 การก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการบริจาคของบรรเทาทุกข์ 

 มาตรา 44 ตามกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบ
ของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู 124 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ 
ผู้น าเข้าสามารถบริจาคของบรรเทาทุกข์ให้แก่รัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้โดยปราศจาก 
ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใดๆ ภายใต้เงื่อนไขว่า การบริจาคนั้นต้องไม่เกินสามเดือนหลังจากสิ้นสุด
ระยะเวลาการบรรเทาภัยพิบัติ125 โดยผู้บรรเทาภัยพิบัติที่ประสงค์จะบริจาคของบรรเทาทุกข์นั้นต้องมี
เอกสารหลักฐานที่ระบุผู้น าเข้าหรือผู้ซื้อ ระบุวันที่ที่น าเข้าหรือการซื้อขาย และระบุข้อเท็จจริงของ
ของบรรเทาทุกข์ที่ประสงค์จะบริจาคนั้นว่าได้น าเข้าหรือซื้อขายโดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการ
บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบภัยพิบัตินั้นอย่างไร126 โดยผู้รับบริจาคต้องเป็นองค์กรการกุศลอ่ืนๆที่
มิได้หวังผลก าไร หรือองค์กรทางมนุษยธรรมอ่ืนๆที่ตั้งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั้ น 
หรือหน่วยงานของรัฐของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และผู้รับบริจาคยินยอมรับการ
บริจาคของบรรเทาทุกข์เหล่านั้น 

 4.2.6.2.1 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกี่ยวข้อง 

 มาตรา 10 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ได้ก าหนดให้  
หากของใดที่ขณะน าเข้าได้รับยกเว้นอากร ถ้าหากของนั้นได้โอนไปเป็นของบุคคลที่ไม่มีสิทธิได้รับ
ยกเว้นหรือลดหย่อนอากร หรือได้น าไปใช้ในการอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ หรือสิทธิที่ได้รับยกเว้นหรือ
ลดหย่อนอากรสิ้นสุดลงของนั้นจะต้องเสียอากร โดยค านวณค่าอากรจาก สภาพของ ราคา ที่เป็นอยู่
ในวันโอนหรือน าไปใช้ในการอื่น หรือวันที่สิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรสิ้นสุดลง เว้นแต่ของนั้น
น าเข้าโดยกระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งถ้ามีการจ าหน่ายของนั้นจะต้องส่งรายรับทั้งสิ้น
ให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่าย127 

                                           
 124 Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance, Article 44. 
 125 Ibid, Article 44(a). 
 126 Ibid, Article 44(b). 
 127 พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530, มาตรา 10. 
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 4.2.6.2.2 บทวิเคราะห์........................ 

 หลักเกณฑ์ข้อนี้เป็นหลักเกณฑ์ท่ีสามารถน ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาข้อจ ากัดของพระราช
ก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 11 เรื่องของบริจาค ที่ไม่มีมาตรการรองรับ
การบริจาคภายหลังน าเข้าหรือบริจาคเมื่อใช้งานเสร็จ ซึ่งกรณีของบรรเทาทุกข์ผู้บรรเทาภัยพิบัติที่ได้
แสดงเจตจ านงไว้ขณะน าเข้าว่าจะส่งของบรรเทาทุกข์กลับออกไปในระยะเวลาที่ก าหนด ภายหลังอาจ
ไม่ต้องการส่งกลับออกไป และต้องการบริจาคให้แก่องค์การอ่ืน ก็สามารถกระท าได้ตามหลักเกณฑ์ข้อ
นี้ หรือ กรณีของบรรเทาทุกข์บางประเภทที่กฎหมายก าหนดให้ต้องส่งกลับออกไปในระยะเวลาที่
ก าหนด หากผู้น าเข้าต้องการบริจาคก็สามารถกระท าได้ตามมาตรการข้อนี้เช่นกัน 
  เมื่อพิจารณาประกอบกับกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่ของประเทศไทยตามมาตรา 
10 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 พบว่าของบรรเทาทุกข์ที่น าเข้ามาโดยได้รับ
สิทธิประโยชน์เรื่องการยกเว้นอากรอยู่ภายใต้บังคับของมาตรานี้เช่นกัน และเมื่อศึกษาตามมาตรา 10 
แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 พบว่ามีประเด็นนอกเหนือจากอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศหรือตราสารต่างๆ คือ กรณีการก าหนดให้ของบรรเทาทุกข์บางประเภทต้องส่งกลับออกไป
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่ส่งกลับออกไปเมื่อครบระยะเวลาที่ก าหนด ของบรรเทาทุกข์

                                                                                                                         
  “ของใดซ่ึงในเวลาน าเข้าได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรเพราะเหตุที่น าเข้ามาเพื่อใช้เองโดยบุคคลที่มีสิทธิเช่นนั้น 
หรือเพราะเหตุที่น าเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างใดที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ ถ้าหากของนั้นได้โอนไปเป็นของบุคคลที่ไม่มีสิทธิได้รับยกเว้น
หรือลดหย่อนอากรหรือได้น าไปใช้ในการอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ หรือสิทธิที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรสิ้นสุดลงของนั้นจะต้องเสีย
อากรโดยถือสภาพของของ ราคา และอัตราอากรที่เป็นอยู่ในวันโอนหรือน าไปใช้ในการอื่น หรือวันที่สิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากร
สิ้นสุดลงเป็นเกณฑ์ในการค านวณอากร ส าหรับกรณีที่ได้รับลดหย่อนอากร ให้เสียอากรเพิ่มจากที่ได้เสียไว้แล้วให้ครบถ้วนตามจ านวนเงิน
อากรที่จะพึงต้องเสียทั้งหมดในเม่ือได้ค านวณตามเกณฑ์เช่นว่านั้น ทั้งนี้ ให้แจ้งขอช าระอากรหรืออากรเพิ่มต่อกรมศุลกากรหรือด่าน
ศุลกากรที่ได้น าของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ความรับผิดในอันจะต้องช าระอากรหรืออากรเพิ่มเกิดขึ้นและ
ต้องช าระ ณ ที่ท าการศุลกากรซ่ึงกรมศุลกากรก าหนดให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจ านวนเงินอากรหรืออากรเพิ่มอัน
จะพึงต้องช าระ ถ้ามิได้มีการปฏิบัติเช่นว่านั้น ให้ถือว่าของนั้นได้น าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเล่ียงการเสียอากร แต่มิให้น ามาตรา 
17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 มาใช้บังคับในกรณีที่ของนั้นได้โอนไปโดยสุจริต 
  การช าระอากรหรืออากรเพิ่มตามความในวรรคแรก ให้เป็นความรับผิดของผู้โอนของนั้นไปเป็นของบุคคลที่ไม่มี
สิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากร หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรได้น าหรือยินยอมให้น าของนั้นไปใช้ในการอื่น หรือผู้
ที่ได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรสิ้นสิทธิลงในขณะเป็นเจ้าของ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อน
อากรถึงแก่ความตายในขณะเป็นเจ้าของ ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาท แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดช าระอากรหรืออากรเพิ่ม โดยให้แจ้งขอ
ช าระอากรหรืออากรเพิ่มภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รู้ว่าของนั้นผู้ตายได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากร 
  บทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในอันจะต้องเสียอากรหรืออากรเพิ่มตามมาตรานี้  มิให้ใช้บังคับในกรณีที่ของนั้น
น าเข้าโดยกระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงถ้ามีการจ าหน่ายของนั้นจะต้องส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่าย 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดให้ของบาง
ประเภทหรือบางชนิดซ่ึงบุคคลที่มีสิทธิได้รับยกเว้น หรือลดหย่อนอากรน าเข้ามาเพื่อใช้เอง หรือของบางประเภทหรือบางชนิดที่น าเข้า
มาเพื่อใช้ประโยชน์ที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ ตามความในวรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรานี้ โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ การประกาศให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
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เหล่านั้นต้องช าระค่าภาษีอากรโดยถือสภาพของ ราคา และอัตราอากรที่เป็นอยู่เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณด้วย แต่หากต้องการบริจาค ตามกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและ
กฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟูก าหนดให้ผู้รับ
บริจาคต้องเป็นองค์กรการกุศลอ่ืนๆที่มิได้หวังผลก าไร หรือองค์กรทางมนุษยธรรมอ่ืนๆที่ตั้งใน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั้น หรือหน่วยงานของรัฐของประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก 
ภัยพิบัติ และผู้รับบริจาคยินยอมรับการบริจาคของบรรเทาทุกข์เหล่านั้น เท่านั้น 
  นอกจากนี้ มาตรา 10 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ได้ระบุ
ข้อยกเว้นไว้ว่า หากของนั้นน าเข้าโดยกระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจ ของเหล่านั้นไม่ต้องช าระ
ค่าภาษีอากรตามที่ได้กล่าวมาแต่อย่างใด ดังนั้นหากผู้น าเข้าของบรรเทาทุกข์เป็นกระทรวง ทบวง 
กรม หรือรัฐวิสาหกิจ หากไม่ส่งของบรรเทาทุกข์เหล่านั้นกลับออกไป ก็ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
บทบัญญัติในข้อนี้ แต่หากเป็นกรณีผู้น าเข้าอ่ืนๆ ถ้าไม่ส่งของบรรเทาทุกข์กลับออกไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดและไม่ได้บริจาคแก่องค์กรการกุศลอ่ืนๆที่มิได้หวังผลก าไร หรือองค์กรทางมนุษยธรรมอ่ืนๆ
ที่ตั้งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั้น หรือหน่วยงานของรัฐของประเทศที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ ก็ต้องช าระค่าภาษีอากรด้วย  
  ทั้งนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า หน่วยงานของรัฐ มีความหมายที่กว้างกว่า
กระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจ หากใช้บทบัญญัติตามมาตรา 10 แห่งพระราชก าหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เพียงอย่างเดียว อาจไม่ครอบคลุมผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ประเภทอ่ืนที่ได้
ศึกษามาแล้วให้หัวข้อก่อน 
  หลักเกณฑ์การจัดการกับของบรรเทาทุกข์ในเรื่องนี้ประกอบกับมาตรา 10 แห่ง  
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เป็นเรื่องที่ศุลกากรควรให้ความส าคัญ เนื่องจาก     
ณ วันที่น าเข้า ของบรรเทาทุกข์เหล่านั้นได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นค่าภาษีอากรและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆจากการผ่อนผันพิธีการศุลกากร เพ่ือวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือ
ทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเป็นส าคัญ ดังนั้นหากผู้น าเข้าใช้ประโยชน์เสร็จแล้ว
น าของบรรเทาทุกข์ที่ยังมิได้ใช้งานหรือยังมีสภาพที่ใช้ประโยชน์ได้ไปหารายได้โดยการขายในรัฐที่
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินั้น อาจท าให้วัตถุประสงค์ของการผ่อนผันพิธีการศุลกากรส าหรับการ
น าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติผิดเพ้ียนไปและไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ 
  ส าหรับร่างกฎหมายของกรมศุลกากรได้มีบัญญัติไว้ใน วรรค 3 ความว่า “ภายใต้
บังคับมาตรา 10 ของบรรเทาทุกข์ท่ีมิได้เป็นของใช้สิ้นเปลือง อธิบดีอาจก าหนดเวลาให้ส่งกลับออกไป
ภายใน 6 เดือน นับแต่วันน าเข้าก็ได้ และให้มีอ านาจพิจารณาขยายเวลาในการส่งกลับออกไปภายใน 
6 เดือน หากมิได้น าของดังกล่าวกลับออกไป ให้ของดังกล่าวเสียภาษีตามสภาพ ราคา และพิกัดอัตรา
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ศุลกากรของของนั้นตามที่เป็นอยู่ในเวลาที่ครบก าหนดจะต้องส่งกลับ เว้นแต่จะได้ยกของนั้นให้เป็น
ของแผ่นดิน หรือบริจาคเป็นสาธารณกุศลแก่ประชาชน” จะเห็นได้ว่าร่างกฎหมายของกรมศุลกากรได้
มีบทบัญญัติในเรื่องนี้เช่นกัน 

 4.2.6.3 การก าหนดหลักเกณฑ์การท าลายของบรรเทาทุกข์ที่เสื่อมสภาพ 

 ตามกฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการ
บรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู ข้อ 42 b(IV) ได้บัญญัติการจัดการ   
ของบรรเทาทุกข์ที่แต่เดิมได้น าเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์ในการบรรเทาภัยพิบัติหรือริเริ่มการฟ้ืนฟู    
ภัยพิบัตินั้น หากของดังกล่าวไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนของใดๆที่เสีย รวมถึงของเสีย
อันตราย อันเกิดจากภารกิจการบรรเทาภัยพิบัติหรือริเริ่มการฟ้ืนฟูภัยพิบัติ ผู้ บรรเทาภัยพิบัติต้อง   
ท าการเคลื่อนย้าย ท าลาย น ากลับมาใช้ใหม่ หรือก าจัด ด้วยวิธีที่ปลอดภัยแก่สิ่งแวดล้อมและมี
ประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง        
ซ่ึงหลักเกณฑ์ในข้อนี้พบในกรณีศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียเช่นกัน128  

 4.2.6.3.1 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกี่ยวข้อง 

  มาตรา 61 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 ได้
ก าหนดให้ของตกค้างที่เป็นสินค้าอันตรายที่ผู้น าของเข้ามิได้เสียอากร และมิได้น าของออกไปจากเขต
ศุลกากรภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรถึงสองเดือน โดยไม่มีการ
ท าใบขนสินค้าและไม่ได้เสียอากรหรือวางประกันค่าอากร ของเหล่านั้นอธิบดีมีอ านาจสั่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้ท าลาย โดยผู้น าของเข้าหรือตัวแทนของเรือ แล้วแต่กรณีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายโดยวิธีการที่
ปลอดภัยต่อบุคคล สัตว์พืช ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ส่วนของสดของเสียซึ่งยังมิได้รับมอบไปโดยยื่น
ใบขนบริบูรณ์ และมีอาการแสดงชัดว่าของนั้นบูดเน่าแล้ว อธิบดีจะสั่งจ าหน่ายหรือท าลายเมื่อใดก็ได้ 
โดยอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้น าของเข้าหรือตัวแทนของเรือก็ได้เช่นกัน129 โดยมีประมวลระเบียบ
ปฏิบัติศุลกากรพ.ศ. 2556 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการท าลายของตกค้างไว้ 

                                           
 128 Regulation of the Minister of Finance No. 69/PMK.04/2012 Concerning Exemption of Import Duty 

and/or Excise on the Import of Goods of Gifts/Grants for the Purpose of Natural Disaster Management, Article 11. 
 129 พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469, มาตรา 61 และมาตรา 62. 
  มาตรา 61 “ของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นของตกค้าง  
  (1) ของน าเข้าที่เป็นสินค้าอันตรายตามชนิดหรือประเภทที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา  6 (6) ที่ผู้น าของ
เข้ามิได้เสียอากร และน าของออกไปจากเขตศุลกากรภายในระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  (2) ของน าเข้าอื่นใดนอกจาก (1) เมื่ออยู่ในอารักขาของศุลกากรถึงสองเดือน โดยไม่มีใบขนสินค้าอันได้รับรอง
และไม่ได้เสียอากรหรือวางประกันค่าอากรที่พงึเรียกเก็บแกข่องนั้น ให้อธิบดีมีค าบอกกล่าวไปยังตัวแทนของเรือที่น าของเข้ามาโดยพลัน 
และเมื่อตัวแทนของเรือนั้นได้รับค าบอกกล่าวครบสิบห้าวันแล้ว  
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 4.2.6.3.2 บทวิเคราะห์........................... 

 มาตรการเรื่องการท าลายของบรรเทาทุกข์นี้ พบในกฎหมายต้นแบบส าหรับการ
อ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟู รวมทั้งกรณีศึกษาพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ของประเทศอินโดนีเซีย
ด้วย ซึ่งเป็นมาตรการที่มารองรับกรณีของบรรเทาทุกข์ที่น าเข้าชั่วคราวนั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
อีกต่อไป หรือเสื่อมสภาพ หรือกลายเป็นของเสียอันตราย ซึ่งท าให้ไม่สามารถส่งกลับออกไป และ   
ไม่สามารถบริจาคได้ จึงต้องท าลายเพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน  
 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยการท าลายของ
ตกค้างที่เสื่อมสภาพ โดยต้องก าหนดวิธีการท าลายที่ปลอดภัยต่อบุคคล สัตว์พืช ทรัพย์สิน และ
สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้น าเข้าหรือตัวแทนของเรือเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ดังนั้นการก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดการของบรรเทาทุกข์ที่เสื่อมสภาพ จึงสามารถใช้หลักเกณฑ์เรื่องการท าลายของตกค้างตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่มาเป็นแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับเรื่องการ
ท าลายของบรรเทาทุกข์ด้วยเช่นกัน 
 ทั้งนี้ ร่างกฎหมายของกรมศุลกากรมิได้มีบทบัญญัติในเรื่องนี้ไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางของตราสารต่างๆเพ่ือรองรับการจัดการกับของบรรเทาทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การ
จัดการของบรรเทาทุกข์อย่างครอบคลุม จึงควรบัญญัติเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การท าลายของบรรเทาทุกข์
ที่เสื่อมสภาพโดยค่าใช้จ่ายของผู้น าเข้าด้วย 
 
 

                                                                                                                         
  การด าเนินการกับของตกค้างตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ท าลายหรือน าของนั้นออก
ขายทอดตลาด หรือสั่งให้ผู้น าของเข้าหรือตัวแทนของเรือที่น าของเข้าส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรและถ้าไม่มีการปฏิบัติตามให้มี
อ านาจสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ท าลายได้ โดยผู้น าของเข้าหรือตัวแทนของเรือ แล้วแตก่รณีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 
  ในการสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าลายของตกค้างตามวรรคสอง ให้ด าเนินการตามวิธีการที่ปลอดภัยต่อบุคคล 
สัตว์พืช ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม  
  ถ้าอธิบดีเห็นว่าการขายทอดตลาดตามวรรคสอง จะไม่ได้เงินเท่าที่ควรหรือมีเหตุอันสมควรประการอื่น อธิบดีจะ
สั่งให้ขายโดยวิธีอื่นก็ได้ และในกรณีที่การขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นดังกล่าวจะไม่ได้เงินคุ้มค่าภาษีหรืออาจจะท าให้เกิดความ
เสียหายอันไม่สมควรอย่างหนึ่งอย่างใด ให้จ าหน่ายของนั้นตามแต่อธิบดีจะสั่ง  
  ส าหรับของตกค้างตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้อธิบดีก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาเพื่อให้การด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ในมาตรานี้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยค านึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นประกอบด้วย” 
  มาตรา 62 “ของสดของเสียซ่ึงยังมิได้รับมอบไปโดยยื่นใบขนบริบูรณ์ และมีอาการแสดงชัดว่าของนั้นบูดเน่าแล้ว 
อธิบดีจะสั่งจ าหน่ายหรือท าลายเมื่อใดก็ได ้โดยอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้น าของเข้าหรือตัวแทนของเรือก็ได้” 
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  เมื่อพิจารณาจากร่างกฎหมายของกรมศุลกากร เห็นได้ว่า การบัญญัติเพ่ิมเติม
กฎหมายพระราชก าหนดพิกัดศุลกากร พ.ศ. 2530 โดยระบุของบรรเทาทุกข์เป็นของตามภาค 4 
ประเภท 20 นั้นสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆที่อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆก าหนด 
และเป็นการยืนยันว่ากรมศุลกากรได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเพ่ิมบทบาทและหน้าที่ของตนเพ่ือ
อ านวยความสะดวกส าหรับการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
โดยการปรับปรุงพิธีการศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น 



 
 

 

บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ภัยพิบัติขนาดใหญ่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก1 และส่งผลกระทบ
อย่างร้ายแรงในทุกภูมิภาคของโลก ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิต ผู้คนบาดเจ็บ รวมถึงสร้างความ
เสียหายต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล2 โดยในปัจจุบันประเด็นเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติและการให้
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมได้รับการจัดให้เป็นประเด็นระดับโลกโดยองค์การสหประชาชาติ
เพ่ือให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในหมู่รัฐสมาชิกในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาข้ามเส้นพรมแดน3 
โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเป็นส าคัญ 
 เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น รัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและสังคมระหว่างประเทศมีพันธกรณี 
ในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ อันเป็นการเคารพ4 
(Respect) ปกป้อง (Protect) และเติมเต็ม (Fulfill) สิทธิมนุษยชน5 โดยเฉพาะสิทธิในการมีชีวิต 
(Right to life)6ของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ดังนั้นรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต้องเข้ามามี
บทบาทล าดับแรกในการริเริ่ม จัดการ ประสานงาน และปฏิบัติงานของการให้ความช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรมภายในดินแดนของรัฐดังกล่าว7 และมีหน้าที่อ านวยความสะดวกการให้ความช่วยเหลือ
ทางมนุษยธรรมขององค์การต่างๆให้สามารถล าเลียงของบรรเทาทุกข์เพ่ือเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ8 และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงาน9 รวมถึงต้องใช้

                                           
 1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, การจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย
พิบัติ กรณีศึกษาไทยและต่างประเทศ [ออนไลน์] 16 เมษายน 2558 หน้า1. 
 2 International Law Commission, Protection of persons in the event of disasters Memorandum by 
the Secretariat, [Online] 17 March 2015, p.1. 
 3 ภัทระ ลิมป์ศิระ, “ปัญหาและลู่ทางว่าด้วยพัฒนาการทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า 40. 
 4 International Law Commission, Protection of persons in the event of disasters Texts and titles of 
draft articles 6, 7, 8 and 9, Article 8. 
 5 ภัทระ ลิมป์ศิระ, สิทธิพื้นฐานของผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ [ออนไลน]์ 12 มิถุนายน 2557, หน้า 5. 
 6 J. Benton Heath, Disasters, Relief, and Neglect: the Duty to Accept Humanitarian Assistance and 
the Work of the international Law Commission [Online] 18 July 2015, p.429. 
 7 United Nations General Assembly, Resolution 46/182 Strengthening of the coordination of 
humanitarian emergency assistance of the United Nations, Paragraph. 4. 
 8 Ibid, Paragraph 6. 
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มาตรการเท่าที่จ าเป็นภายใต้กฎหมายของรัฐนั้นเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับความช่วยเหลือที่
หลั่งไหลเข้ามาจากนานาประเทศ ด้วยการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับของหรือ
อุปกรณ์ต่างๆที่น าเข้ามาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายในรัฐของตนด้วย10 
 เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือส่วนใหญ่จากต่างประเทศในเบื้องต้น มักเป็นการส่ง        
ของบรรเทาทุกข์เข้ามาเพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ดังนั้น
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรอันเป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการน า เข้าของต่างๆย่อมมี
บทบาทส าคัญในการอ านวยความสะดวกการล าเลียงของบรรเทาทุกข์ต่างๆให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ ดังนั้นหากกฎหมายว่าด้วยศุลกากรมีหลักเกณฑ์พิธีการศุลกากรที่ไม่สามารถตอบสนอง
ต่อสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม กฎหมายว่าด้วยศุลกากรเหล่านั้น 
อาจกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ จนท าให้ของบรรเทาทุกข์ไม่สามารถเข้าถึง
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้ 

สังคมระหว่างประเทศได้ตระหนักถึงปัญหาพิธีการศุลกากรที่ไม่เหมาะสมอันเป็นอุปสรรค   
ในการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ จึงพยายามผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐและองค์การระหว่าง
ประเทศต่างๆเพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการแก้ปัญหาอุปสรรคการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ ไม่ว่าจะเป็น
การออกข้อมติขององค์การระหว่างประเทศเพ่ือเรียกร้องให้รัฐสมาชิกลดอุปสรรคด้านพิธีการศุลกากร
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ การจัดท าอนุสัญญาระหว่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาตราสาร
ต่างๆ เพ่ือวางหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทา
ทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การศุลกากรโลกที่ได้เล็งเห็นถึงอุปสรรคด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการ
น าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และให้ความส าคัญกับหลักเกณฑ์
ที่ปรากฏในอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ อันเป็น
บทบัญญัติเก่ียวกับการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ องค์การศุลกากรโลกจึงมีข้อมติให้เพ่ิมบทบาทของศุลกากรใน
การตรวจปล่อยของบรรเทาทุกข์เพ่ือให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วและทันท่วงที โดยแนะน าให้รัฐสมาชิกน าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) 
ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพิธีการศุลกากรที่
อ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ  

                                                                                                                         
 9 United Nations General Assembly, Resolution 57/150 Strengthening the Effectiveness and 
Coordination of International Urban Search and Rescue Assistance, Paragraph 3 
 10 International Law Commission, Draft Articles Protection of Persons in the Event of Disasters, Article 14. 
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 นอกจากนี้ หลักเกณฑ์เรื่องการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า
ของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้ปรากฏในอนุสัญญาระหว่างประเทศ
และตราสารอื่นๆเป็นจ านวนมาก แต่อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารบางฉบับอาจมีบทบัญญัติ
เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ค่อนข้างน้อยเนื่องจากเน้นให้
ความส าคัญกับการจัดการภัยพิบัติในด้านอ่ืนๆ ดังนั้นเพ่ือให้สามารถสรุปประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การ
อ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างชัดเจน ผู้เขียนจึงเลือกศึกษาเฉพาะอนุสัญญาระหว่างประเทศและตรา
สารที่มีบทบัญญัติก าหนดพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุม โดยเฉพาะอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยพิธี
การศุลกากรที่ เรียบง่ายและสอดคล้องกัน หรืออนุสัญญาเกียวโตฉบับแก้ไข (International 
Convention on the Simplification and Harmonization of Customs procedures as 
amended 1999: Revised Kyoto Convention) อนุสัญญาว่าด้วยการน าเข้าชั่วคราว ค.ศ. 1990 
หรือ อนุสัญญาอิสตันบูล (Convention on Temporary Admission 1990: Istanbul 
Convention) อนุสัญญาแทมเพเรว่าด้วยข้อบทของทรัพยากรอุปกรณ์โทรคมนาคมส าหรับการอพยพ
หนีภัยพิบัติและปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ ค.ศ. 1998 (Tampere Convention on the Provision of 
Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and Relief Operation 1998) 
กฎหมายต้นแบบส าหรับการอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบของการบรรเทาภัยพิบัติระหว่าง
ประเทศและการริเริ่มช่วยเหลือฟ้ืนฟู (Model Act for the Facilitation and Regulation of 
International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance) ร่างกฎหมายการคุ้มครอง ผู้
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (Protection of Persons in the Event of Disasters) รวมถึงความ 
ตกลงต้นแบบเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า ส่งออก และผ่านแดน
ของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วนระหว่างองค์การสหประชาชาติและรัฐที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ (Model Agreement between the United Nations organization and 
a State/Government in relation to measures designed to expedite the import, export 
and transit of relief consignments and possessions of relief personnel in the event of 
disasters and emergencies) เป็นต้น 
 การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่ปรากฏในอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ
ข้างต้นนั้น มีที่มาและเหตุผลที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งน าไปสู่การก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับ        
การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ ดังนี้  
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 (1) การก าหนดค านิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ” “ของบรรเทาทุกข์” และ“ผู้ได้รับสิทธิ” 
(Definitions) 

 ภัยพิบัติ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะส่งกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนและสังคม โดย
สร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อชีวิตมนุษย์ ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมากเกินกว่า
ความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบจะจัดการโดยใช้ทรัพยากรของตนเองได้ ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะเกิดจากการทีธ่รรมชาติหรือมนุษย์เป็นผู้กระท าให้เกิดขึ้น แต่ไม่รวมถึงสาเหตุของการขัดกันทางอาวุธ  
 ของบรรเทาทุกข์ หมายถึง ของต่างๆ ที่น าเข้าโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการปฏิบัติงานของผู้บรรเทาภัยพิบัติ  
 ผู้ได้รับสิทธิ หมายถึง ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ โดยต้องมีความน่าเชื่อถือ หรือมีการรับรองจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติว่ามีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างแท้จริง 

 (2)  การก าหนดระยะเวลาอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการ
น าเข้าของบรรเทาทุกข์ (Period) 

 เนื่องจากการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์
ในสถานการณ์ภัยพิบัตินั้น เป็นการผ่อนผันจากพิธีการศุลกากรในสถานการณ์ปกติเนื่ องด้วยเหตุ
จ าเป็นเร่งด่วนเฉพาะคราว รัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจึงเป็นผู้พิจารณาก าหนดว่า การอ านวย
ความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์นั้นมีก าหนดระยะเวลานาน
เท่าใดและควรสิ้นสุดลงเมื่อใด  

 (3) การอ านวยความสะดวกด้านขั้นตอนพิธีการศุลกากรให้รวดเร็ว (Simplified 
Customs Procedures and Facilitation)  

 การบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้อง
อ านวยความสะดวกด้านขั้นตอนพิธีการศุลกากรให้รวดเร็ว เพ่ือให้ของบรรเทาทุกข์ถึงมือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติโดยไม่ล่าช้า ซึ่งช่วยลดความสูญเสียอันอาจเกิดขึ้นในวงกว้าง ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงน าไปสู่การก าหนดหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกด้านขั้นตอนพิธีการศุลกากรต่างๆ  
ให้รวดเร็ว ดังนี้  
 (3.1) การให้ความส าคัญการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เป็น
ล าดับแรก โดยศุลกากรอาจจัดช่องทางพิเศษ (Fast Lane) เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้า
ของบรรเทาทุกข์ให้รวดเร็ว 
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 (3.2) การอ านวยความสะดวกด้านเอกสารที่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า
ของบรรเทาทุกข์ โดยการก าหนดให้มีการยื่นใบขนสินค้าแบบง่ายหรือใบขนสินค้าชั่วคราว และให้ 
ผู้น าเข้ากรอกเฉพาะข้อมูลรายละเอียดที่ส าคัญ เป็นต้น 
 (3.3) การยื่นและลงทะเบียนหรือตรวจใบขนสินค้าและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนของ
บรรเทาทุกข์มาถึงและตรวจปล่อยเมื่อของบรรเทาทุกข์มาถึง เพ่ือเป็นการร่นระยะเวลาของศุลกากร
ในการตรวจปล่อยของบรรเทาทุกข์ 
 (3.4) การผ่านพิธีการใบขนสินค้าส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์นอกเวลาที่ก าหนดหรือ
นอกที่ท าการศุลกากร เพ่ือเตรียมพร้อมในการให้บริการทางศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทา
ทุกข์ได้ตลอดเวลา 
 (3.5) การตรวจและชักตัวอย่างของบรรเทาทุกข์เท่าที่จ าเป็นภายใต้หลักวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เพ่ือให้การตรวจปล่อยของบรรเทาทุกข์ด าเนินไปอย่างรวดเร็วเท่าที่กฎหมายภายในของรัฐที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติจะเอ้ืออ านวย 
 (3.6) การผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับของบรรเทาทุกข์โดยไม่ต้องค านึงถึงประเทศก าเนิด 
ประเทศที่ส่งออก หรือประเทศปลายทาง เพ่ือให้การล าเลียงของบรรเทาทุกข์สามารถเข้าถึงผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว 

 (4) การยกเว้นค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆแก่ของบรรเทาทุกข์ 
(Exemption from Import Duties, Taxes and Other Charges) 

 ปัญหาการเก็บค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กับของบรรเทาทุกข์ เป็นอุปสรรคส าคัญที่
ท าให้ผู้ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ได้รับความช่วยเหลือล่ าช้า นอกจากนี้ด้วยเหตุผลที่ว่า           
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม จึงสมควรที่ต้องผ่อนผัน
มาตรการต่างๆในทางภาษี และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติพิธีการศุลกากร เพ่ือให้          
ของบรรเทาทุกข์ล าเลียงไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว 

 (5) การยกเว้นการควบคุมของบรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัด (Exemption from 
Prohibitions/Restrictions)  

 การน าเข้าของใด ๆ ย่อมอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมการน าเข้าเพ่ือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
ความปลอดภัย และความมั่นคงของรัฐนั้น ซึ่งกฎหมายควบคุมการน าเข้านี้อาจสร้างอุปสรรคส าหรับ
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ได้ ดังนั้น เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้มี
ความสมดุลกับการปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ     
ของบรรเทาทุกข์จึงได้รับการยกเว้นการควบคุมจากข้อห้ามข้อจ ากัดเฉพาะที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทาง
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เศรษฐกิจ เช่น ข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นเพ่ือคุ้มครองผลผลิตภายในประเทศจากการแข่งขันทาง
การค้า หรือลักษณะอ่ืนที่คล้ายคลึง เป็นต้น แต่ของบรรเทาทุกข์ยังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ   
ข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลด้านศีลธรรมอันดีของประชาชน ความปลอดภัยสาธารณะ 
สุขภาพและอนามัยของคน สัตว์ พืช การสงวนและคุ้มครองสัตว์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 (6) การจัดการของบรรเทาทุกข์ (Relief Consignments Management) 

 การจัดการของบรรเทาทุกข์ เป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเงื่อนไขการน าเข้าของบรรเทาทุกข์  
บางประเภท รวมถึงรองรับการจัดการกับของบรรเทาทุกข์ภายหลังการน าเข้า โดยมีหลักเกณฑ์ที่
ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 (6.1) การก าหนดให้ของบรรเทาทุกข์ต้องส่งกลับภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 หลักเกณฑ์ให้ของบรรเทาทุกข์ต้องส่งกลับภายในระยะเวลาที่ก าหนดนี้เป็นมาตรการรองรับ
กรณีท่ีผู้บรรเทาภัยพิบัติต้องการน าเข้าของบรรเทาทุกข์บางประเภทเป็นการชั่วคราวเพ่ือใช้ประโยชน์
ในภารกิจการบรรเทาทุกข์ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจึงต้องการส่งของบรรเทาทุกข์นั้นกลับออกไปเพ่ือใช้
ประโยชน์ที่ อ่ืน นอกจากนี้ยังเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดเงื่อนไขให้ของบรรเทาทุกข์ขนาดใหญ่      
บางประเภท เช่น ยานพาหนะ เครื่องกรองน้ าขนาดใหญ่ และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ เป็นต้น 
ต้องส่งกลับออกไปภายหลังจากใช้งานแล้วเสร็จ เพ่ือลดความเสี่ยงในการหลีกเลี่ยงภาษีอากร 
ตลอดจนปกป้องความมั่นคงและความปลอดภัยของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
 (6.2) การบริจาคของบรรเทาทุกข ์
 การบริจาคของบรรเทาทุกข์เป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือรองรับกรณีที่ผู้บรรเทาภัยพิบัติ
อาจไม่ต้องการส่งของบรรเทาทุกข์ที่ได้แจ้งความประสงค์ครั้งแรกว่าน าเข้าชั่วคราวนั้นกลับออกไป 
หรือของบรรเทาทุกข์ที่แต่เดิมก าหนดให้น าเข้าชั่วคราว แต่ภายหลังผู้น าเข้าไม่ต้องการส่งกลับออกไป 
หากของบรรเทาทุกข์เหล่านั้นบริจาคให้แก่องค์กรทางการกุศลที่มิได้หวังผลก าไร องค์การมนุษยธรรม 
หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ของบรรเทาทุกขจ์ะได้รับยกเว้นค่าภาษีอากร 
 (6.3) การท าลายของบรรเทาทุกข์ท่ีเสื่อมสภาพ 
 การท าลายของบรรเทาทุกข์ที่ เสื่อมสภาพเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ก าจัดของบรรเทาทุกข์ที่
เสื่อมสภาพด้วยวิธีที่ปลอดภัย โดยก าหนดให้ผู้น าเข้าเป็นผู้ที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการท าลาย 
 นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้เลือกกรณีศึกษาการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากร
ส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของประเทศที่ยังมิได้
รับเอาอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 อันว่าด้วยเรื่องของบรรเทาทุกข์  
มาอนุวัติการบังคับใช้ เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่มีการก าหนดพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า 
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ของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้างต้น เพ่ือใช้
แก้ปัญหาพิธีการศุลกากรที่เป็นอุปสรรคในการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ 

 ส าหรับกรณีศึกษาประเทศเนปาล พบว่า ประเทศเนปาลไม่มีกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่
ก าหนดพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
โดยเฉพาะ จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการปรับใช้ตามกฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งไม่สามารถปรับใช้กับการน าเข้า
ของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การตรวจปล่อยของ
บรรเทาทุกข์ล่าช้าและตกค้างเป็นจ านวนมาก ประเทศเนปาลจึงแก้ปัญหาโดยการให้รัฐบาลประกาศ
ยกเว้นค่าภาษีอากรและผ่อนผันพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เฉพาะกรณี ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เรื่องการยกเว้นค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆแก่         
ของบรรเทาทุกข์ตามที่อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ และตราสารอื่นๆได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศเนปาลไม่มีการปรับใช้หลักเกณฑ์
การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ข้ออ่ืนๆตาม
กฎหมายระหว่างประเทศด้วยนั้น ส่งผลให้พิธีการศุลกากรที่บังคับใช้ในการน าเข้าของบรรเทาทุกข์นั้น
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและไม่ครอบคลุม ท าให้ของบรรเทาทุกข์ไม่สามารถเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีและไม่ทันต่อสถานการณ์เร่งด่วนที่ต้องช่วยชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจาก 
ภัยพิบัติ นอกจากนี้แม้ประเทศเนปาลจะได้ลงนามตามความตกลงเพื่ออ านวยความสะดวกด้านพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้า ส่งออก และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วน
กับองค์การสหประชาชาติ แต่ประเทศเนปาลยังขาดการบังคับใช้ที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น กฎหมายว่า
ด้วยศุลกากรของประเทศเนปาลที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อสถานการณ์เร่งด่วนเช่นนี้ ท าให้ไม่สามารถรองรับ
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนท าให้การล าเลียงของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติด าเนินไปอย่างล่าช้าจนท าให้เกิดความสูญเสียในวงกว้าง 

 ส าหรับประเทศอินโดนีเซีย ในเหตุการณ์การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปีพ.ศ. 2547 ท าให้
ประเทศอินโดนีเซียได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง กฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศอินโดนีเซีย
ไม่สามารถอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ได้ 
เนื่องจากไม่มีกฎหมายศุลกากรที่ใช้บังคับส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์โดยตรง ท าให้เกิดปัญหา
การเก็บค่าภาษีกับของบรรเทาทุกข์ การตรวจสอบของบรรเทาทุกข์อย่างเข้มงวด และมีขั้นตอนการ
ขอยกเว้นค่าภาษีอากรส าหรับของบรรเทาทุกข์ที่ยุ่งยาก ดังนั้นประเทศอินโดนีเซียจึงได้แก้ปัญหาด้วย
การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเพ่ือเพ่ิมประเภทของที่ได้รับยกเว้นค่าภาษีอากรให้รวมถึง        
ของบรรเทาทุกข์ และออกข้อบังคับเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า  
ของบรรเทาทุกขต์ามกฎหมายที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับที่หลักเกณฑ์ที่ปรากฏ
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อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ ตลอดจนอนุสัญญา
ระหว่างประเทศและตราสารอื่นๆ 
 ส าหรับกรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีระบบการจัดการ  
ภัยพิบัติที่ดีที่สุดในโลก ท าให้ญี่ปุ่นเปิดรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศน้อย จึงมิได้มีการก าหนด 
พิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์เร่งด่วนไว้โดยเฉพาะ แต่อาศัยการ
ประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ืออ านวยความสะดวกพิธีการ
ศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือใช้บังคับเป็นรายกรณี ซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆที่ประเทศ
ญี่ปุ่นได้ก าหนดขึ้นก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ 
บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ ตลอดจนอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง
การอ านวยความสะดวกด้านเอกสารที่ใช้ผ่านพิธีการศุลกากร การยกเว้นค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้น าเข้าของบรรเทาทุกข์ หรือการยกเว้นการควบคุมของบรรเทาทุกข์จากข้อห้าม
ข้อจ ากัดตามกฎหมายของหน่วยงานอ่ืนได้ แสดงให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมและการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 

สุดท้ายคือกรณีศึกษาประเทศไนจีเรีย เหตุที่ผู้เขียนเลือกประเทศไนจีเรียมาศึกษา เนื่องจาก
ประเทศไนจีเรียน าเอาความตกลงต้นแบบที่องค์การศุลกากรโลกได้จัดท าขึ้นร่วมกับองค์การ
สหประชาชาติมาใช้เป็นแนวทางในการท าความตกลงต้นแบบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการภัยพิบัติอันได้แก่ องค์การบริหารภัยพิบัติแห่งชาติ หน่วยงานศุลกากร และหน่วยงานตรวจคน
เข้าเมือง โดยระบุอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานไว้ กล่าวคือ องค์การบริหารภัยพิบัติแห่งชาติเป็น
หน่วยงานหลักในการตอบสนองสถานการณ์ภัยพิบัติเพ่ือรับความช่วยเหลือไม่ว่าจากในประเทศ หรือ
จากต่างประเทศ และมีหน้าที่รายงานต่อประธานาธิบดี ส่วนหน่วยงานศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักใน
การก ากับดูแลเรื่องของบรรเทาทุกข์ต่างๆ และสุดท้ายหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองอันมีหน้าที่หลักใน
การก ากับดูแลการเข้าและออกนอกประเทศของผู้บรรเทาภัยพิบัติ โดยความตกลงต้นแบบดังกล่าวยัง
สามารถใช้บังคับเป็นการทั่วไปในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ทันสมัยและลดช่องว่างที่เกิด
จากการประสานงานระหว่างหน่วยงานไปพร้อมกับการลดอุปสรรคด้านพิธีการศุลกากรที่ขัดขวางการ
น าเข้าของบรรเทาทุกข์  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ประเทศต่างๆได้น าหลักเกณฑ์ที่ปรากฏตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับ
แก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ อนุสัญญาระหว่างประเทศ และตราสาร
อ่ืนๆ ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของ 
บรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ตามที่ผู้เขียนได้สรุปไว้ มาใช้ เป็นแนวทาง  
ในการก าหนดหลักเกณฑ์อ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายต่างๆ
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แก่ของบรรเทาทุกข์ การยกเว้นการควบคุมของบรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัดบางประการ รวมถึง
การก าหนดขั้นตอนพิธีการศุลกากรเพ่ือตรวจปล่อยของบรรเทาทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น โดย    
แต่ละประเทศได้น าหลักเกณฑ์ต่างๆมาปรับใช้มากน้อยแตกต่างกัน ซึ่งประเทศเนปาลได้น าหลักเกณฑ์
ตามกฎหมายระหว่างประเทศข้างต้นมาปรับใช้น้อยที่สุด จึงท าให้พิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า
ของบรรเทาทุกข์ของประเทศเนปาลกลายเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ไม่ได้รับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างทันท่วงที 

ดังนั้น การที่ประเทศต่างๆได้น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นมาปรับใช้ในการอ านวยความ
สะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัต ิจึงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่ช่วยลดข้อจ ากัด
ด้านพิธีการศุลกากรที่เป็นอุปสรรคส าคัญในการขัดขวางการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่      
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาเกียวโต 
(ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ อนุสัญญาระหว่างประเทศและ     
ตราสารต่างๆที่สามารถช่วยขจัดอุปสรรคด้านพิธีการศุลกากรในการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ได้อีกด้วย 
 ส าหรับประเทศไทย ปัญหาทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์คือ 
ไม่มีกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่ใช้บังคับเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า
ของบรรเทาทุกข์โดยตรง จึงต้องน ากฎหมายเท่าที่มีอยู่มาใช้บังคับ ได้แก่ พระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 อันว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากร ซึ่งการน ามาใช้บังคับแก่กรณีมี
ข้อจ ากัดหลายประการ เช่น การไม่มีบทบัญญัติค านิ ยามโดยตรงของค าว่า “ภัยพิบัติ” ค าว่า  
“ของบรรเทาทุกข์” และค าว่า “ผู้ได้รับสิทธิ” การไม่มีก าหนดระยะเวลาการอ านวยความสะดวกการ
ผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ การไม่มีขั้นตอนพิธีการศุลกากรที่ใช้เฉพาะ  
ในสถานการณ์ภัยพิบัติ การไม่มีบทบัญญัติที่ก าหนดให้ยกเว้นค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่
ของบรรเทาทุกข์ได้อย่างครอบคลุม การไม่มีบทบัญญัติก าหนดให้ของบรรเทาทุกข์ได้รับยกเว้นข้อห้าม
ข้อจ ากัด รวมถึงการไม่มีบทบัญญัติรองรับการจัดการของบรรเทาทุกข์ อาจกล่าวได้โดยสรุปว่า 
บทบัญญัติตามพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่าง
ครอบคลุมและเป็นระบบ ทั้งมีขั้นตอนพิธีการศุลกากรที่ซับซ้อน ไม่เหมาะสม ท าให้เกิดความล่าช้า   
ต่อการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ นอกจากนี้ยังไม่สามารถผ่อนผันการควบคุมของบรรเทาทุกข์จาก    
ข้อห้ามข้อจ ากัดที่บัญญัติขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ของ     
บรรเทาทุกข์ไม่สามารถเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้ 

เมื่อหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของ 
บรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่ปรากฏในอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) 
ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ ได้รับ
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การพิสูจน์ถึงความมีประสิทธิภาพในการช่วยลดอุปสรรคด้านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้า      
ของบรรเทาทุกข์ ด้วยการที่ประเทศต่างๆได้น าไปปรับใช้แก้ปัญหา กรณีศึกษาดังกล่าวจึงมีประโยชน์
เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม       
การน าหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่อง     
ของบรรเทาทุกข์ อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวก   
การผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก      
ภัยพิบัติ มาปรับใช้แก่การน าเข้าของบรรเทาทุกข์นั้น จะต้องน ามาบังคับใช้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ภายในของประเทศไทยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน อันเป็นอ านาจอธิปไตยของรัฐผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ ดังนั้น ผู้เขียนจึงน าหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับ    
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่ปรากฏในหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศมาวิเคราะห์พร้อมกับกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอ่ืนๆของประเทศไทยที่
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้ง่ายต่อการพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศ
ไทย ตัวอย่างเช่น  

(1) กฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยไม่มีบทบัญญัตินิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ”   
แต่การจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยอยู่ภายใต้การบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ที่ได้ก าหนดค านิยามของค าว่า “สาธารณภัย” โดยหมายความรวมถึง     
“ภัยพิบัติ” ตามบทนิยามที่ปรากฏในหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศหรือตราสาร ต่างๆ
เอาไว้ด้วย ด้วยเหตุนี้ อาจกล่าวได้ว่า สถานการณ์ภัยพิบัติตามความหมายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มีความหมายกว้างกว่าที่ปรากฏในอนุสัญญาเกียวโต 
(ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ อนุสัญญาระหว่างประเทศและ     
ตราสารอื่นๆ ดังนั้นการก าหนดค านิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ” จึงควรพิจารณาบริบทตามกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้องให้เหมาะสมด้วย เป็นต้น  

(2) กฎหมายว่าด้วยศุลกากรฉบับอ่ืนๆ ได้ปรากฏบทบัญญัติบางประการที่สามารถน ามาใช้
บังคับกับกรณีการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติได้ เพียงแต่ไม่ครอบคลุมตาม
หลักเกณฑ์ของอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ 
อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติศุลกากร      
พระพุทธศักราช 2469 ที่มีบทบัญญัติให้ผู้น าเข้าสามารถขอผ่อนผันการท าใบขนสินค้าเนื่องจากเหตุ
จ าเป็นรีบด่วนได้ รวมถึงมีบทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด 
นอกจากนี้ยังมีประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ.ศ. 2556 ที่ก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและ  
ชักตัวอย่างของที่น าเข้ากรณีที่ผู้น าเข้าเป็นส่วนราชการ เป็นต้น ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ 
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อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ แต่กระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายว่าด้วยศุลกากร   
หลายฉบับ ท าให้การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์
นั้นไม่เป็นระบบ ไม่ครอบคลุม และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ ดังนั้นระบบการวิเคราะห์ที่เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ย่อมท าให้ผู้อ่านเห็น
ประเด็นว่า กฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยตรงไหนบ้างที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์  
การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ตามหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศ หรือกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยตรงไหนบ้างที่สามารถน ามาเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ตามหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศต่อไป 

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การศุลกากรโลก และเป็นภาคีของอนุสัญญา  
เกียวโต (ฉบับแก้ไข) แต่ยังมิได้ยอมรับเอาภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ มา     
อนุวัติการบังคับใช้เป็นกฎหมายภายใน ท าให้ประเทศไทยสามารถน าหลักเกณฑ์การอ านวยความ
สะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ มาใช้ในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยได้ใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ 
ประการแรก ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามข้อมติขององค์การศุลกากรโลก โดยเลือกเฉพาะ
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมจากอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข)  ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่อง          
ของบรรเทาทุกข์ มาเป็นแนวทางปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทย หรือ ประการที่
สอง ประเทศไทยสามารถรับเอาอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่อง  
ของบรรเทาทุกข์ มาอนุวัติการบังคับใช้เป็นกฎหมายภายในทั้งหมด  ซึ่งในประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่า   
แม้ข้อมติขององค์การศุลกากรโลกไม่มีสภาพบังคับให้รัฐสมาชิกต้องปฏิบัติตาม แต่การที่ประเทศไทย
จ ากัดอ านาจอธิปไตยของตนตามตราสารก่อตั้งขององค์การศุลกากรโลก ประเทศไทยต้องให้
ความส าคัญและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อมติดังกล่าว  
นอกจากนี้ การใช้ข้อมติขององค์การศุลกากรโลกเป็นฐานทางกฎหมายในการยกระดับและปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทย ท าให้ประเทศไทยสามารถเลือกรับเอาเฉพาะหลักเกณฑ์ที่
เหมาะสมมาใช้ในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และในขณะเดียวกันประเทศไทยก็สามารถ 
น าหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ การอ านวยความ
สะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ ถือเป็นพันธกรณีของรัฐในการเคารพปกป้อง และเติมเต็มสิทธิมนุษยชนของ  
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้ได้รับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม 
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 อนึ่ง กรมศุลกากรได้ตระหนักถึงข้อจ ากัดของกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่ อันเป็นอุปสรรค
ของการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทั้งได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอ านวยความสะดวก
การผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก      
ภัยพิบัติเช่นกัน จึงน าไปสู่การด าเนินการยกร่างกฎหมายที่เหมาะสมเพ่ือใช้บังคับส าหรับกรณีดังกล่าว 
ซึ่งร่างกฎหมายของกรมศุลกากรได้บัญญัติพิธีการศุลกากรส าหรับการอ านวยความสะดวกการน าเข้า
ของบรรเทาทุกข์เพ่ือบังคับใช้ในสถานการณ์สาธารณภัย ซึ่งค าว่าสาธารณภัยในร่างกฎหมายดังกล่าวมี
ค านิยามที่มีความหมายกว้างกว่าบทนิยามของค าว่าภัยพิบัติตามที่ผู้เขียนได้ศึกษามา เนื่องจาก    
กรมศุลกากรค านึงถึงการประสานงานระหว่างองค์กรในการจัดการภัยพิบัติ เช่น กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงได้ใช้ค านิยามตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายของกรมศุลกากรไม่ปรากฏหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวก 
การผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก      
ภัยพิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆบางประการ เช่น ไม่ปรากฏเรื่องระยะเวลา
สิ้นสุดของการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และการจัดการของบรรเทาทุกข์ท่ีเสื่อมสภาพ เป็นต้น 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการแก้ไขปัญหาของประเทศเนปาล ประเทศอินโดนีเชีย ประเทศญี่ปุ่น และ
ประเทศไนจีเรีย ที่ประสบปัญหากรณีที่พิธีการศุลกากรเป็นอุปสรรคขัดขวางในการน าเข้าของ 
บรรเทาทุกข์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ พบว่า ประเทศเหล่านั้นได้น าหลักเกณฑ์การ
อ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ที่ปรากฏในอนุสัญญา
เกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่  5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ อนุสัญญาระหว่างประเทศ
และตราสารต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพิธีการศุลกากรเพ่ืออ านวยความสะดวกใน     
การน าเข้าของบรรเทาทุกข์ โดยประเทศอินโดนีเซียได้น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ศุลกากรของตนเอง ประเทศญี่ปุ่นน าไปใช้แก้ไขโดยการประกาศออกเป็นข้อบังคับเฉพาะกรณีเมื่อเกิด
ภัยพิบัติ ประเทศเนปาลได้น าหลักเกณฑ์เรื่องการยกเว้นค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
ต่างๆแก่ของบรรเทาทุกข์มาบังคับใช้เป็นรายกรณี และประเทศไนจีเรียได้ใช้ความตกลงต้นแบบที่
จัดท าโดยองค์การศุลกากรโลกร่วมกับองค์การสหประชาชาติ มาเป็นแนวทางในการจัดท าความตกลง
ต้นแบบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติและมีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปในคราว
เดียวกัน 
 ส าหรับประเทศไทย เมื่อกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่มีอยู่ไม่สามารถใช้บังคับกับเรื่องของ
บรรเทาทุกข์ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย
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ศุลกากรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ปรากฏตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ 
บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ ที่ผู้เขียนได้สรุปไว้เบื้องต้น
ทั้ง 6 ประการ ได้แก่ 
 (1) การก าหนดค านิยามของค าว่า “ภัยพิบัติ” “ของบรรเทาทุกข์” และ“ผู้ได้รับสิทธิ” 
(Definitions) 
 (2) การก าหนดระยะเวลาการอ านวยความสะดวกการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ (Period) 
 (3) การอ านวยความสะดวกด้านขั้นตอนพิธีการศุลกากรให้รวดเร็ว  (Simplified 
Customs Procedures and Facilitation)  
 (4) การยกเว้นค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆแก่ของบรรเทาทุกข์ 
(Exemption from Import Duties, Taxes and Other Charges) 
 (5) การยกเว้นการควบคุมของบรรเทาทุกข์จากข้อห้าม ข้อจ ากัด (Exemption from 
Prohibitions /Restrictions)  
 (6) การจัดการของบรรเทาทุกข์ (Relief Consignments Management) 
 มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยศุลกากรของประเทศไทยเพ่ืออ านวย
ความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ ดังนี้ 

 5.2.1 การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและพระราชก าหนด 

 ส าหรับหลักเกณฑ์อันว่าด้วยเรื่องค านิยามของค าต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นค าว่า ภัยพิบัติ 
ของบรรเทาทุกข์ และผู้ได้รับสิทธิ ควรแก้ไขเพ่ิมเติมในพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
ภาค 4 โดยอาศัยแนวทางการก าหนดค านิยามจากอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ภาคผนวกเฉพาะเจ 
บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วย
ภัยพิบัติเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าและไม่สามารถระบุรูปแบบลักษณะได้อย่าง
เฉพาะเจาะจง ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์เช่นว่านั้น อาจมีการบัญญัติกฎหมายในลักษณะที่
เปิดช่องให้มีการระบุเหตุการณ์หรือสถานการณ์บางกรณีเป็นภัยพิบัติ อันสามารถน าพิธีการศุลกากรที่
ใช้อ านวยความสะดวกส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์มาบังคับใช้แก่กรณีดังกล่าวได้เช่นกัน      
ซึ่งคล้ายคลึงกับการจัดการภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่นที่อาศัยการประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของ
ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนเป็นตัวก าหนดพิธีการศุลกากรการน าเข้าของบรรเทาทุกข์ท่ีเหมาะสม 
 ส าหรับหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาการอ านวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการ
น าเข้าของบรรเทาทุกข์ หลักเกณฑ์เรื่องการยกเว้นค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆแก่
ของบรรเทาทุกข์  หลักเกณฑ์การยกเว้นการควบคุมของบรรเทาทุกข์จากข้อห้ามข้อจ ากัด และ
หลักเกณฑ์การจัดการของบรรเทาทุกข์ ควรแก้ไขเพ่ิมเติมในพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร     
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พ.ศ. 2530 ภาค 4 เช่นเดียวกัน เนื่องจากการบัญญัติให้ของบรรเทาทุกข์เป็นของที่ได้รับยกเว้นอากร
ตาม พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม
มาตรา 81(2)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร และยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) 
ภาคผนวกเฉพาะเจ บทที่ 5 เรื่องของบรรเทาทุกข์ อนุสัญญาระหว่างประเทศและตราสารต่างๆที่
ต้องการให้   ของบรรเทาทุกข์ได้รับยกเว้นจากค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดเพ่ือลดอุปสรรคการน าเข้าของ
บรรเทาทุกข ์  

 5.2.2 การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายระดับประมวลระเบียบปฏิบัต ิ

 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรเป็นเครื่องมือในการก าหนดขั้นตอน รูปแบบ ตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรให้เป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4  ดังนั้น หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การอ านวยความสะดวกการ
ผ่านพิธีการศุลกากรเพ่ือน าเข้าของบรรเทาทุกข์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติใน     
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ย่อมต้องน าไปสู่การแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
ระเบียบปฏิบัติศุลกากรในส่วนที่เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วย ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรให้บริการทางศุลกากรส าหรับการน าเข้าของบรรเทาทุกข์รวดเร็วยิ่งกว่า   
การปฏิบัติงานในสถานการณ์ปกติ  
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	3.1.1.5 ปัญหาข้อจำกัดของการปรับใช้กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถบังคับใช้กับการนำเข้าของบรรเทาทุกข์ได้อย่างครอบคลุม

	3.1.2 แนวทางในการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกการผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
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	3.1.2.2 การลงนามตามความตกลงต้นแบบเพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้า ส่งออก และผ่านแดนของบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ภัยพิบัติและเร่งด่วนกับองค์การสหประชาชาติ
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	3.2.1 อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดจากพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของประเทศอินโดนีเซียที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพ
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	3.2.2.5 การกำหนดให้ของบรรเทาทุกข์ได้รับยกเว้นการควบคุมจากข้อห้ามข้อจำกัด..........
	3.2.2.6 การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดการกับของบรรเทาทุกข์


	3.3 ประเทศญี่ปุ่น
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	4.1.2.1.1 การไม่ปรากฏคำนิยามของคำว่า “ภัยพิบัติ”
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	4.1.2.2 การไม่ปรากฏหลักเกณฑ์เรื่องระยะเวลาในการอำนวยความสะดวกการนำเข้าของบรรเทาทุกข์
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	4.1.2.6 การไม่ปรากฏหลักเกณฑ์ในการจัดการกับของบรรเทาทุกข์
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	4.2.3.6.1 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกี่ยวข้อง
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	4.2.6.2 การกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการบริจาคของบรรเทาทุกข์
	4.2.6.2.1 กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกี่ยวข้อง
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