กรณีศึกษา :
การเลือกตรวจสอบของเสียตองสงสัยที่อาจเขาขายการเคลื่อนยายขามแดนอยางผิดกฎหมาย
ใหสมมุติวาทานเปนเจาหนาที่ศุลกากร ณ ดานศุลกากรชายแดนแหงหนึ่ง ทําหนาที่ตรวจปลอย
สินคาขาเขา โดยการพิจารณาเอกสารการขอนําเขาจากผูประกอบการและเลือกลงพื้นที่เพื่อเปดตรวจสินคาขาเขา
ทานไดรับมอบหมายใหตรวจสอบการขอนําเขาสินคา ๕ กรณี แตเนื่องจากขอจํากัดดานเวลาและบุคลากร
ทานสามารถเลือกลงพื้นที่เพื่อเปดตรวจสินคาไดเพียง ๒ กรณี
๑. ทานจะเลือกลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีใด เพราะเหตุใด
[ขอใหระดมความคิดเห็นภายในกลุมยอย ใชเวลาประมาณ ๓๐ นาที และสงตัวแทนกลุมละ ๒ คน
เพื่อนําเสนอในหองประชุม]
ขอมูลประกอบการพิจารณาแตละกรณี ดังรายละเอียดในเอกสารหมายเลข ๑
กรณีที่ ๑ เยื่อกระดาษ (Pulp)
กรณีที่ ๒ เศษโลหะ (Metal scrap)
กรณีที่ ๓ โทรทัศนตกรุน (Old model television)
กรณีที่ ๔ สารทดแทนเชื้อเพลิง (Fuel Substitute)
กรณีที่ ๕ อาหารทะเลแชแข็ง (Frozen seafood)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๒. วิทยากรใหขอมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารหมายเลข ๒
เมื่อลงพื้นที่เพื่อเปดตรวจสินคาแลวใหพิจารณาในประเด็นตาง ๆ อาทิ
[ขอใหระดมความคิดเห็นภายในกลุมยอย ใชเวลาประมาณ ๓๐ นาที และสงตัวแทนกลุมละ ๒ คน
เพื่อนําเสนอในหองประชุม]
(๑) เปนของเสีย (waste) หรือ มิใชของเสีย
(๒) เปนของเสียอันตรายหรือไม
(๓) สามารถรีไซเคิลได (for recycle) หรือ ตองกําจัด (for disposal)
(๔) จําเปนตองพิจารณาเอกสารอื่น ๆ หรือไม ยกตัวอยางเอกสาร
(๕) จําเปนตองเก็บตัวอยางเพื่อการวิเคราะหเบื้องตน/วิเคราะหในหองปฎิบัติหรือไม อยางไร
(๖) ใครเปนผูรับผิดชอบการนําเขาดังกลาว
(๗) สิ่งที่ตองดําเนินการตอไปคืออะไร
--------------------------------นําเสนอและอภิปราย ประมาณ ๓๐ นาที--------------------------๓. หลังจากกรณีสมมุติดังกลาว ทานเห็นวาสิ่งใดจําเปนหรือมีความสําคัญสําหรับใชประกอบการ
พิจารณาตรวจปลอยสินคาขาเขาของเจาหนาที่ศุลกากร [อภิปรายรวมกัน]
--------------------------------อภิปรายและสรุป ประมาณ ๓๐ นาที---------------------------

เอกสารหมายเลข ๑
กรณีที่ ๑ เยื่อกระดาษ (Pulp)
วันที่สินคาเขามาถึงดานฯ : วันนีช้ วงเชา
ปริมาณสินคาที่สําแดง : จํานวน ๙๒ มัด บรรจุในตูคอนเทนเนอรขนาด ๔๐ ฟุต จํานวน ๓ ตู
ผูนําเขา : บริษัทเอ เปนบริษัทตัวแทนขนสงรายใหม ที่อยูของบริษัทฯ มีเพียงตู ปณ. ไมมีชื่อถนน
เพิ่งเปดดําเนินการไดเปนระยะเวลา ๑ เดือน และนําเขาครั้งนี้เปนครั้งแรก
ผูสงออก : บริษัทบี ดําเนินกิจการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑอยางถูกตองตามกฎหมายในประเทศตนทาง
กรณีที่ ๒ เศษโลหะ (Metal scrap)
วันที่สินคาเขามาถึงดานฯ : มาถึงดานแลวเมื่อวานนี้ รอการตรวจปลอย
ปริมาณสินคาที่สําแดง : จํานวน ๑๓๐ มัด บรรจุในตูคอนเทนเนอรขนาด ๔๐ ฟุต จํานวน ๔ ตู
และน้ําหนักรวมของสินคาที่นําเขามากกวาที่แสดงในเอกสารขอนําเขา
ผูนําเขา : บริษัทซี เปนโรงงานรีไซเคิลขนาดเล็ก ซึ่งตั้งอยูหางไกลจากดานฯ คอนขางมาก และ
มีดานฯ อื่น ๆ ที่ตั้งอยูในพื้นที่ใกลเคียงกับโรงงานฯ นี้
ผูสงออก : บริษัทดี ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการถอดแยกเศษโลหะ ตั้งอยูในยานของอูซอมรถยนต
ในประเทศจีน
กรณีที่ ๓ โทรทัศนตกรุน (Old model television)
วันที่สินคาเขามาถึงดานฯ : วันนี้ชวงบาย
ปริมาณสินคาที่สําแดง : ตูคอนเทนเนอรขนาด ๔๐ ฟุต จํานวน ๑๕ ตู
ผูนําเขา : บริษัทเอ็ม เปนบริษัทตัวแทนขนสง ทําหนาที่นําเขาสินคาเพื่อสงใหกับผูนําเขาซึ่งเปน
นิติบุคคลในจังหวัดหนึ่ง
ผูสงออก : บริษัทเอ็น เปนบริษัทตัวแทนขนสง ทําหนาที่สงออกสินคาจากโรงงานอุตสาหกรรม
แหงหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา
กรณีที่ ๔ สารทดแทนเชื้อเพลิง (Fuel Substitute)
วันที่สินคาเขามาถึงดานฯ : พรุงนี้ชวงเชา
ปริมาณสินคาที่สําแดง : จํานวน ๒ มัด บรรจุรวมกับสินคาอื่น ๆ ในตูคอนเทนเนอรขนาด ๔๐ ฟุต
จํานวน ๑ ตู
ผูนําเขา : บริษัทโอ เปนบริษัทตัวแทนขนสง ทําหนาที่นําเขาสินคาเพื่อสงใหกับผูนําเขาซึ่งเปน
โรงงานผลิตไฟฟาขนาดใหญในจังหวัดหนึ่ง
ผูสงออก : บริษัทพี เปนบริษัทตัวแทนขนสง ทําหนาที่สงออกสินคาจากหนวยงานภาครัฐของ
ประเทศตนทางแหงหนึ่ง
กรณีที่ ๕ อาหารทะเลแชแข็ง (Frozen seafood)
วันที่สินคาเขามาถึงดานฯ : มาถึงดานแลวเมื่อวานนี้ รอการตรวจปลอย
ปริมาณสินคาที่สําแดง : จํานวน ๑,๐๐๐ ตัน บรรจุในตูคอนเทนเนอรขนาด ๔๐ ฟุต จํานวน ๔๐ ตู
ผูนําเขา : บริษัทเอ็ม เปนบริษัทตัวแทนขนสง ทําหนาที่นําเขาสินคาเพื่อสงใหกับผูนําเขาซึ่งเปน
นิติบุคคลในจังหวัดหนึ่ง
ผูสงออก : บริษัทเอ็น เปนบริษัทตัวแทนขนสง ทําหนาที่สงออกสินคาจากโรงงานอุตสาหกรรม
แหงหนึ่งในประเทศฮังการี

-๒-

เอกสารหมายเลข ๒
กรณีที่ ๑ เยื่อกระดาษ (Pulp)
เมื่อเปดตรวจสินคาดังกลาว พบวาเปนเศษกระดาษผสมเศษพลาสติก ดังภาพ

-๓-

เอกสารหมายเลข ๒ (ตอ)
กรณีที่ ๒ เศษโลหะ (Metal scrap)
เมื่อเปดตรวจสินคาดังกลาว พบวาเปนเศษเครื่องยนตเกาและยางรถยนตที่ใชแลว ดังภาพ

-๔-

เอกสารหมายเลข ๒ (ตอ)
กรณีที่ ๓ โทรทัศนตกรุน (Old model television)
เมื่อเปดตรวจสินคาดังกลาว พบวาดานหนาเปนกลองกระดาษ ดานในเปนซากโทรทัศนชนิด
Cathode Ray Tube (CRT) ดังภาพ

-๕-

เอกสารหมายเลข ๒ (ตอ)
กรณีที่ ๔ สารทดแทนเชื้อเพลิง (Fuel Substitute)
เมื่อเปดตรวจสินคาดังกลาว พบวาเปน แทงเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel) ดังภาพ

-๖-

เอกสารหมายเลข ๒ (ตอ)
กรณีที่ ๕ อาหารทะเลแชแข็ง (Frozen seafood)
เมื่อเปดตรวจสินคาดังกลาว พบวาเปนจอคอมพิวเตอรเกา ดังภาพ

-๗-

