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• รายงานของคณะอนุกรรมการศึกษา  
e-commerce ขององค์การศุลกากร
โลกด้านการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า การจัดเก็บภาษี การวิเคราะห์
ข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัย 

• กฎหมายใหม่เพื่อควบคุม  
e-commerce ในประเทศจีน  
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❖ สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน 

 สื บ เนื่ องจ ากการประชุ ม  WCO Working Group on E-Commerce เม่ื อ เดื อน
กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้แบ่งคณะท างานออกเป็นคณะอนุกรรมการศึกษาการค้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ด้านต่าง ๆ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าและการท าให้พิธีการศุลกากรง่ายขึ้น ด้านความม่ันคงและความปลอดภั ย ด้านการ
จัดเก็บภาษี และด้านการตรวจวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยคณะอนุกรรมการศึกษาทั้ง ๔ 
คณะ ได้ประชุมเป็ นครั้งแรกระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ส านักงานเลขาธิการ
องค์การศุลกากรโลก 

 ในจดหมายข่าว CPMU news ฉบับนี้  พวกเราจะขอรายงานสรุปผลการประชุมของ 
อนุคณะกรรมการศึกษาฯ ทั้ ง ๔ คณะ เพ่ือให้ท่ านผู้ อ่านได้ทราบถึงความก้าวหน้าและทิ ศ
ทางการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทางศุลกากรที่เก่ียวกับการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะ
เกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ พวกเราขอน าเสนอรูปแบบการจัดการการค้าทางอิ เล็กทรอนิกส์ในประเทศ
จีนซ่ึงเป็นประเทศที่มีปริมาณการค้าสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดในโลก และศุลกากร
ประเทศต่าง ๆ ก าลังให้ ความสนใจรูปแบบการจัดการของประเทศจีน เพ่ือน ามาสร้างแนว
ปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไป 

 พวกเราหวังว่า จดหมายข่าวฉบับนี้จะช่วยให้ท่านผู้ อ่านได้ทราบถึงความก้าวหน้าของ
การอภิ ปรายประเด็นที่ส าคัญเก่ียวกับการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตต่อไปครับ 

                                        รังสฤษฎ ์พฒันทอง 
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รายงานของคณะอนกุรรมการศึกษาดา้น 

การอ านวยความสะดวกทางการคา้และ 

การท าใหพิ้ธีการศลุกากรง่ายข้ึน 

ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาด้านการอ านว ย
ความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation and 
Simplification Procedures Sub-Group) ไ ด้
เสนอค านิยาม e-commerce ไว้ว่า “การค้าขาย
ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริ โภค (B2C) และ
ระหว่างผู้บริโภคด้วยกัน (C2C) ซ่ึงมีมูลค่าหรือค่าภา ษี
ต่่ากว่ามูลค่าขั้นต่่าที่ได้รับการยกเว้นจากการจัดเก็บ

ภาษี หรือได้รับยกเว้นจากการส่าแดง/พิธี ก า ร
ศุลกากรเต็มรูปแบบ” 

คณะอนุกรรมการฯ แม้ยังมิ ไ ด้
รับรองร่างค่านิยามดังกล่าว  

คณะอนุ อนุ กร ร ม
กา ร ศึกษา ฯ 

ควรให้

ความส่าคัญกับองค์ประกอบของ e-commerce ใน
การก่าหนดค่านิยามไว้ โดยองค์ประกอบส่าคัญที่ ควร
พิจารณา ได้แก่ 

๑. การเริ่มต้นกระบวนการซ้ือขายผ่านอินเตอร์เน็ต 
๒. การท่าธุรกรรม/การขนส่งระหว่างประเทศ 
๓. สินค้าเป็นสินค้าทางกายภาพ 
๔. การจัดส่งไปยังผู้บริโภค (B2C และ C2C) 

ทั้งนี้   แม้จะมีการซ้ือขายผ่านอินเตอร์เน็ตระหว่า ง
ผู้ประกอบการด้วยกัน (B2B) ก็ตาม แต่ B2B มิได้อยู่ใน
วาระการท่างานของคณะอนุกรรมการศึกษาฯ เพ่ือให้
สอดคล้องกับขอบเขตการท่างานของคณะท่างาน ด้าน  
e-commerce 

นอกจากนี้  คณะอนุกรรมการศึกษาฯ ได้แจกแจงข้อ 
ท้าทายที่ท้ังศุลกากรและผู้ประกอบการต่างประสบจาก

การขยายตัวอย่า ง ต่อ เนื่อ งของ e-commerce 
ได้แก่ 

๑. ปริมาณพัสดุจ่านวนมหาศาล
และทรัพยากรของศุลกากร

ที่มีอยู่อย่างจ่ากัด Credit: Institute of Policy Studies of Sri 

Lanka 



ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๓ ประจ ำเดือนมีนำคม ๒๕๖๐  

 

ส ำนักงำนท่ีปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH ๒ 

 
 

 

๒. แ ร งกดดัน ด้า น เวลา ในกา รปล่ อยสิ น ค้าและ
ข้อก่าหนดที่เก่ียวข้องกับข้อมูลล่วงหน้า 
๓. ขั้นตอนการรับคืนสินค้าและการคืนเงิน 
๔. ผู้เก่ียวข้องที่ไม่รู้จัก (ทั้งผู้ขายและผู้ซ้ือ) 
๕. De Minimis threshold (จะกล่าวในรายละเอียดใน
รายงานของคณะอนุกรรมการศึกษาด้านการจัดเก็บ
ภาษี)  
๖. การปฏิบัติตามกฎหมาย 
๗. คุณภาพของข้อมูล 
๘. ความรับผิดชอบของผู้ขาย/ตัวกลาง 
๙. ค่าขนส่งทางถนนที่แน่นอน 
๑๐. การรวบรวม e-commerce และการค้าแบบ
ด้ังเดิมเข้าไว้ด้วยกัน 

ในการนี้ คณะอนุกรรมการศึกษาฯ จะศึกษาและค้นหา
แนวปฏิบัติที่ ดีที่สุดส่าหรับข้อท้าทายแต่ละข้อข้า ง ต้น  
โดยจะมุ่งเน้นไปยังข้อท้าท้ายข้างต้น  ๔ ข้อแรกเป็น
อันดับแรก ในขณะนี้ ได้มีการเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่
เป็นไปได้ ดังนี้ 

๑. วิธีการรับมือกับปริมาณสินค้ามหาศาล 
• ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ เพ่ือการวิเคราะห์ จัดเก็บสถิติ 

แลกเปลี่ยน และจัดท่าประวัติความเสี่ยง 
• ยื น ยั น คุณภา พข้ อ มูล เ พ่ือ ใ ห้

ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและมี
คุณภา พโดยร วม
ต้ังแต่ก่อนการ
ต ร ว จ ป ล่ อ ย
สินค้า เม่ือสินค้า
มา ถึ ง  และหลั ง
สินค้าถูกปล่อย 

• สร้างความร่วมมือเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างผู้ เก่ียวข้องทั้งการส่งออกและกา ร
น่าเข้า 

• ปรับปรุงกรอบกฎหมายให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้ อง กับรู ปแบบ ต่า งๆ  ของธุ ร กิ จ  
e-commerce 

• สร้างกฎระเบียบที่เป็นแบบแผนเดียวกัน เ พ่ือ
ความม่ันคงปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมาย 
และการแข่งขันที่เป็นธรรม 

• ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเก่ียวกับกฎหมายการ ค้า
และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

• สร้างความร่วมมือกับผู้เก่ียวข้องด้วยข้อตกลง
ทางการค้า  โดยรวมถึงการจัดเก็บภา ษี ใน
ประเทศส่งออก คุณภาพข้อมูล และรายงาน
การส่งออก 

 

๒. วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพและการตรวจปล่อยสินค้า
เร่งด่วนท่ีดีขึ้น  

• รับข้อมูลล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง
สร้างเสริมขีดความสามารถของศุลกากรในการ

รั บและจั ดกา รข้ อ มูล อิ เล็ กทรอนิ กส์
ล่วงหน้า 

• ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
• สร้างความร่วมมือ
กับผู้ เ ก่ี ย วข้ อ ง ด้วย
บันทึกความเข้าใจ 

• ลดควา มซับ ซ้อ น
ของพิธีการศุลกากร 

Credit: Post & Parcel 
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๓. วิธีการรับมือกับผู้เก่ียวข้องท่ีไม่รู้ จัก (unknown 
players) 

• พัฒนารูปแบบการตรวจสอบข้อมูล  (data 
validation model) 

• ใช้แหล่งข้อมูลที่ มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่
ยอมรับในระดับโลก 

๔. วิธีการอ านวยความสะดวกทางการค้าและขั้นตอน
การส่งคืนสินค้า/คืนภาษี 

• ยกเว้นจากภาษีต้ังแต่เริ่มต้น (หากเป็นไป ได้ ) 
โดยให้ผู้บริโภคส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายหลัง 
เช่น หลักฐานการส่งออก และ/หรือ หลักฐาน
การยกเลิกค่าสั่งซ้ือ 

• ระบบคืนภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (หาก/เม่ือได้
ช่าระภาษีแล้ว) 

• โครงการผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ 
(Trusted Trader Model) และการยอมรั บ
มาตรฐานของกันและกันระหว่างศุลกา กร  
(Mutual Recognition) 

 

 

ในขั้นตอนต่อไป คณะอนุกรรมการศึกษาฯ จะจัดท่า
รายละเอียดแผนงานและกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น รายงาน
แนวปฏิบัติที่ ดีที่สุด พิธีการศุลกากรที่ ง่ายขึ้น  กรอบ
กฎหมาย เครื่องมือของ WCO และความเชื่อมโย ง 
รวมทั้งตีพิมพ์บทความเก่ียวกับการอ่านวยความสะดวก
ทางการค้าและการท่าให้พิธีการศุลกากรง่ายขึ้นลงบน
เว็บไซต์และวารสารขององค์การศุลกากรโลกต่อไป

ท่ีมา: Annex I to Summary Report WCO WGEC Sub-groups Meetings (23-25 January 2017). I1-I3. 

Credit: MIC Blog 
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รายงานของ

คณะอนกุรรมการศกึษาดา้น 

ความมัน่คงและ

ความปลอดภยั 

คณะอนุกรรมการ ศึกษาด้ านความมั่ นคง และ 
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  (Safety and Security Sub-
Group) ได้น าเสนอภาระหน้าท่ี เป้าหมาย ความ
เก่ียวข้องกับคณะอนุกรรมการศึกษาอ่ืน ๆ  และผล
การด าเนินงานท่ีคาดว่าจะได้รับ ดังน้ี 

คณะอนุกรรมการ ศึกษา ฯ ได้รับฟังบรรยาย ขอ ง
คณะท างานจากองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐ กิจ
และการพัฒนา (OECD) เก่ียวกับการต่อต้านการค้าผิ ด
กฎหมายต่างๆ ตลอดจนความเห็นจากผู้เก่ียวข้อง และ
ต่อมา คณะอนุ กร รมกา ร ศึกษา ฯ ไ ด้อภิ ปร า ยถึง
องค์ประกอบส าคัญที่ได้จัดล าดับความส าคัญ เช่น  
ค าจ ากัดความ ปัจจัยต่างๆ เก่ียวกับ e-commerce 
ประเด็นความปลอดภัย ความร่วมมือระหว่างศุลกา กร 
และความเสี่ยงประเภทต่างๆ คณะอนุกรรมการศึกษาฯ  

และตอนท้าย คณะอนุกรรมการศึกษาฯ ได้พิจารณาว่า  
“ความมั่ นคง ” (security) เป็ น เรื่ อ งที่ เ ก่ี ย ว กั บ  
กา รขนส่ งและกา ร เคลื่ อนย้ ายสิ น ค้า ในขณะที่   
“ความปลอดภัย” (safety) เป็นเรื่องที่ เก่ียวกับตัว
สินค้า ทั้งนี้ ความม่ันคงเป็นเรื่องที่สามารถประเมินไ ด้
ง่ายกว่าความปลอดภัย เนื่องจากภัยต่อการขนส่งและ
การจัดการสินค้าสามารถตรวจพบได้ง่ายกว่าภัยต่อ

ความปลอดภัยซ่ึงต้องอาศัยการตรวจสอบวิเคราะห์
สินค้าในเชิงลึก  

เพ่ือส่งเสริมความม่ันคงและความปลอดภัย ศุลกากร
ประเทศต่างๆ จึงต้องท างานร่วมกันโดยการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและใช้เครื่องมือที่ประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมไ ด้
กล่าวถึง Advance Cargo Information (ACI) ในฐานะ
วิธีหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศอ่ืนบังคับใช้กฎหมายของตน
นอกประเทศได้ จึงเป็นการป้องกันภัยต่อความม่ันคง
ปลอดภั ย ในประเทศ อ่ืน  นอกจ า กนี้  ควร ใช้ วิ ธ ี
การตรวจสอบที่ไม่ต้องเข้าถึงตัวสินค้า (non-intrusive 
inspection (NII)) กับการขนส่งทุกรูปแบบร ว มทั้ ง

Credit: cl ipartix 
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ไปรษณีย์ด้วย เพ่ือตรวจความเสี่ยง เช่น ความปลอดภัย
ในการใช้สินค้า ทรัพย์สินทางปัญญา อาวุธ การค้าของ
ผิดกฎหมาย (สัตว์ป่าสงวนและยาเสพติด) เป็นต้น 

นอกจากความร่วมมือระหว่างศุลกากรด้วยกันแล้ว 
ความร่วมมือกับต ารวจ ไปรษณีย์ และผู้รับขนส่ง ต่างมี
ความส าคัญในการสืบสวนสอบสวนและการติดตาม 
การขนส่งที่ต้องสงสัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าก่อน
การรับบรรทุก (Pre-loading advance cargo information 
หรือ PLACI) ยังเป็นหลักการส าคัญของ SAFE 
Framework ที่ มีป ร ะสิ ทธิ ภ า พในการ
จัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยอีกด้วย 
อย่างไรก็ตาม สินค้ามูลค่าต่ ามักไม่ได้รับ
การพิจารณาและยังคงเป็นข้อท้าทาย
ประการส าคัญในการจัดการด้านความ
ม่ันคงปลอดภัย 

ในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด สหรัฐอเมริกาไ ด้
น า เ ส น อ ร ะ บ บ  Air Cargo Advance Screening 
(ACAS) โดยได้รับข้อมูลไปรษณีย์จากแบบฟอร์ม CN 
22/23 จ า ก  ๑๑ ประเทศผ่ า น ร ะบบ  Customs 
Declaration System (CDS) ของสหภา พไปรษณีย์
สากล (UPU)  หลังจากลงนามความตกลงสองฝ่า ยกับ
ไปรษณีย์ โดยความตกลงดังกล่าวเป็นเครื่องมือส าคัญ
ส าหรับการรับข้อมูล เนื่องจาก UPU มิได้ก าหนดให้
ไปรษณีย์ต้องส่งข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้  ข้อมูลที่
ได้รับจะน ามาใช้จัดการด้านความม่ันคงปลอด ภั ย
เท่านั้น ไม่น ามาใช้ในทางวัตถุประสงค์ทางกา ร ค้า 
(trade targeting) ร ะบบ ดังกล่ า วยั งน า มา ใ ช้ กั บ  
การควบคุมการส่งออกส่วนใหญ่ โดยทั่วไปแล้ว จะมี
การรายงานเฉพาะสินค้าที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ 
ในตอนท้ายสหรัฐอเมริกายังได้แสดงความเห็นว่า อาจ
ไม่มีการขนส่งพัสดุไปยังปลายทาง หากการส าแดงไ ม่

ถูกต้องครบถ้วน หรือสินค้าที่ส าแดงเป็นสินค้าที่ มิได้รั บ
อนุญาต ในประเด็นดังกล่าว คณะอนุกรรมการศึกษา ฯ 
เห็นว่า ระบบ Harmonized System (HS) สามารถ
น ามาใช้ประเมินความเสี่ยง โดยไปรษณีย์อาจออก
ประกาศแจ้งเตือนหรือไม่รับส่งของจากผู้ขายที่ไม่ร ะบุ 
HS Code ถิ่นก าเนิด หรือราคาที่ถูกต้อง  

ส่วนสหภาพยุโรปได้น าเสนอประสบการณ์ด้านควา ม
ม่ันคงปลอดภัยที่ เก่ียวข้องกับสินค้า e-commerce 

โดยสหภาพยุโรปใช้ web platform RASFF 
(Rapid Alert System for Food 
Products) และ RAPEX (Rapid Alert 

Credit: United Controls 

International 
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System for Dangerous Non-Food Products) เพ่ือ
แจ้งเตือนภัยเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อันตรายที่เป็นอาหาร
และไม่ใช่อาหาร ทั้งนี้  ประเทศสมาชิกทั้งหมดจะใช้
ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งหมด และประเทศขาออกจะเป็นผู้
ควบคุมด้านความม่ันคงปลอดภัยไม่ว่าสินค้าจ ะถู ก
ส่งออกไปยังที่ใดก็ตาม ส าหรับสินค้าที่น าเข้ามาใน
สหภาพยุโรป จะเริ่มประเมินความเสี่ยงก่อนสินค้าจ ะ
มาถึง อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนดังกล่าวใช้กับเฉพาะสิน ค้า
ที่ส่งมาในลักษณะ cargo ไม่ได้ใช้กับสินค้าที่ขนส่งโ ดย 
courier และที่ผู้โดยสารน าติดตัวมา 

ในประเด็นเพ่ิมเติมเรื่องข้อมูลนั้น  ได้มีการอภิปราย
เก่ียวกับข้อมูลจ าเป็นอ่ืน ๆ ที่ศุลกากรไม่มี โดยเฉพาะ
หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ อีเมล์ของผู้ขาย โดยใน
แบบฟอร์ม CN23 ที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ในปี ๒๕๕๙ 
ได้เพ่ิมเติมช่องส าหรับกรอกหมายเลขโทรศัพท์และ
อีเมล์ของผู้ซ้ือและผู้ขาย อย่างไรก็ตามช่องดังกล่าวอาจ
เว้นว่างไว้ก็ได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการถกเถียงเก่ีย วกับ

ความพอดีในการจัดหาข้อมูลที่จ า เป็นและข้อมูลอ่ืน ๆ 
เนื่องจากในบางกรณี ไปรษณีย์อาจไม่มีข้อมูลที่ศุลกากร
ต้องการ ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการติดตาม (track) 
จดหมายที่มีขนาดใหญ่พอที่จะบรรจุสินค้าได้ เพ่ือให้
การปฏิบัติมีความเท่าเทียมกับพัสดุภัณฑ์ที่อยู่ในร ะบบ
การติดตามอยู่แล้ว 

 ในวาระต่อไป คณะอนุกรรมการศึกษาฯ จะอภิปราย
เก่ียวกับความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ส าหรับสิน ค้า
บางประเภท โดยเฉพาะแบตเตอรี่ลิเทียม สารปรอท 
สารเคมี และของเหลว รวมท้ังการส าแดงและการติด
ฉลากท่ีถูกต้องเหมาะสม โดยมีข้อเสนอแนะใ ห้
ศุลกากรท างานร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข 
เทคโนโลยีการส่ือสาร และบริษัทขนส่ง ควบคู่ไปกับ
การ ใ ห้ความรู้ แ ก่ประชาชนเ ก่ียว กับประ เ ด็ น  
ความปลอด ภั ยของ สิน ค้า  e-commerce ผ่ าน 
social media เช่ น  Facebook เ พ่ื อรณรง ค์ ใ ห้
ผู้บริโภคไม่ส่ังซ้ือสินค้าอันตราย 

 

ท่ีมา: Annex II to Summary Report WCO WGEC Sub-groups Meetings (23-25 January 2017). II1-II5. 

 

 

Credi t: TNT Logistics 
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รายงานของ 

คณะอนกุรรมการศึกษาดา้น 

การจดัเก็บภาษี 

 

คณะอนุกรรมการ ศึกษาด้ านการ จัด เ ก็บภาษี  
(Revenue Collection Sub-Group) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
ตัวแทนจากภูมิภาคยุโรป อเมริกา และเอเชีย ซ่ึง
เก่ียวข้องกับ e-commerce ตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีศุลกากร 
ผู้ประกอบการ (รวมท้ังผู้ประกอบการโลจิสติกส์และ 
e-marketplace) ผู้ขายโดยตรง/โดย อ้อม และ
นักวิชาการจากภาคการศึกษา 

เช่ น เ ดีย ว กับคณะอนุ กร รมกา ร ศึกษาด้า นอ่ืน  ๆ 
คณะอนุกรรมการ ศึกษาฯด้านการจั ด เก็บภา ษี ไ ด้
อภิปรายเก่ียวกับค านิยามของ e-commerce และ
ได้ผลสรุปว่า ควรให้ความส าคัญกับ ลักษณะของสินค้า
ท่ีซ้ือขาย มากกว่ารูปแบบธุรกิจของผู้ซ้ือผู้ขาย (B2B, 
B2C หรือ C2C) เนื่องจากบริษัทอาจเป็นผู้บริ โ ภค

ล าดับสุดท้ายและบุคคลทั่วไปอาจถูกพิจารณาเป็น
ผู้ประกอบการซ่ึงต้องรับผิดชอบค่าภาษีอากร ก็ ไ ด้  
ขึ้นอยู่ กับความถี่ใน การซ้ือขายออนไลน์ คณะอนุ
กรรมการฯ ได้ก าหนด ค าส าคัญและข้อท้าทายดังนี้ 

ค าส าคัญของการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สินค้า
ทางกายภาพ การขายปลีก การขนส่งข้ามประเทศ  
การบริโภคขั้นสุดท้าย มีการแลกเปลี่ยนทางการค้า 
(commercial exchange) และการช าระเ งิน (ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยหรือไม่) 

ส่วนค าจ ากัดความของ “มูลค่าต่ า” นั้น มีความแตกต่าง
ไปแล้วแต่ประเทศ บางประเทศพิจารณา “มูลค่าขั้นต่ า” 
โดยอ้างอิงราคา ๒๒ ยูโร บางประเทศใช้ราคา ๑,๐๐๐ 
ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยเหตุนี้  การต้ังเกณฑ์เพ่ือหาพัสดุที่ มี
มูลค่าต่ าจึงควรต้องมีเกณฑ์ราคาเดียวกัน โดยหากสินค้ามี
มูลค่าต่ ากว่าราคาดังกล่าว จะจัดเป็นสินค้ามูลค่าต่ าใน
บริบทการน าเข้า 

Credit: ZeroInfy 

Credit: MyBizAid 
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ข้อท้าทายพ้ืนฐาน ได้แก่ ช่องทางธุรกิจและรูปแบบ
ธุรกิจของการค้าพาณิชย์ (การค้าขายบนแพลตฟอร์ ม
หรือการค้าตรง (platform vs direct sale๑)) สินค้า
เร่งด่วนหรือทางไปรษณีย์ (ไปรษณีย์ใช้ข้อมูลต่างกัน
ออกไป)  

ข้อท้าทายเฉพาะ ได้แก่ ลักษณะของสินค้าและการ
ประเมินราคาเพ่ือการจัดเก็บภาษีอากรที่ถูกต้อง (การ
ท าราคาต่ า ) รวมทั้งข้อยกเว้นส าหรับสินค้าที่ไม่ต้อง
อากร (การส าแดงเป็นของขวัญ การฉ้อฉล) โดยปัจจัย
ส าคัญ คือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการมีข้อ มูล
พร้ อมใช้  นอกจ า กนี้  ยั ง ต้องค า นึ งถึ ง ต้ น ทุ น ที่
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ต้อง
แบกรับในการปฏิบัติตามกฎหมาย (เช่น การรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูล)  

ส าหรับเรื่องการก าหนด de minimis threshold นั้น 
สมาชิกคณะท างานได้แสดงความเห็นแตกต่างกันไป 

โดยจากมุมมองของศุลกากร การยกเว้นภาษีศุลกา กร
ส าหรับสินค้าที่มูลค่าต่ ากว่าที่ก าหนดจะช่วยส่งเสริม
การค้าที่ เป็นธรรมกับผู้ประกอบการในประเทศ ส่วน
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับสินค้าน าเข้าจะท าให้
ผู้ประกอบการในประเทศ (ไม่ได้น าเข้า) เสียเปรียบเม่ือ
เทียบกับผู้ประกอบการที่น าเข้าสินค้า ด้วยเหตุนี้ หลาย
ประเทศจึงเห็นด้วยกับการยกเลิก de minimis value 
ส าหรับภาษีมูลค่าเพ่ิม ทั้งเพ่ือประโยชน์ในการจัด เก็บ
ภาษีและการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม  

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการศึกษาฯ ยังได้อภิปราย
เ ก่ี ย ว กับรู ปแบบกา รจั ด เ ก็บภาษีทา ง เลือกอ่ืนๆ 
(Alternative Revenue Collection Models) ซ่ึงผู้เก่ียวข้อง
เช่น ศุลกากร ภาคเอกชน และผู้ขนส่งมีมุมมองและ
ล าดับความส าคัญต่างกันไป คณะอนุกรรมการศึกษา ฯ 
ได้รวมทั้งข้อดี ข้อจ ากัด และข้อสังเกต ดังแสดงใน
ตาราง ต่อไปนี้ 

รูปแบบ ข้อดี ข้อจ ากัด ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 

การจัดเก็บภาษีโดยอาศัย
ตัวกลาง (ผู้ขนส่งสินค้า

เร่งด่วนและทางไปรษณีย์) 

• เป็นตัวกลางระหว่างศุลกากร
และผู้ประกอบการ SME 

• ตัวกลางสามารถพัฒนาระบบ
ท่ีมีประสิทธิภาพในการรับ
ข้อมูลจากผู้ขาย 

• ผู้บริโภคมีภาระด้านการ
จัดการบริหารน้อย 

• การตรวจสอบทางศุลกากรมี
ความยืดหยุ่น 

• หุ้นส่วนพันธมิตรกับ
ภาคเอกชนโดยมีข้อจูงใจทาง

• ปริมาณสินค้าจ านวนมาก
ทางไปรษณีย์อาจเป็น
อุปสรรคต่อการจัดเก็บ
ภาษี 

• การก าหนด de minimis 
value 

• การส าแดงราคาท่ีต่ าเกิน
ความเป็นจริง 

• ข้อมูลอาจมีไม่มีความ
น่าเช่ือถือ 

• ต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล 

• ต้องมีการช าระภาษีแก่
ศุลกากรเป็นรอบ (เช่น เป็น
รายเดือน) 

• ตัวกลางอาจต้องรับผิดชอบใน
การส าแดงเท็จ 

• ต้องมีความร่วมมือกับทุกฝ่าย 
• ศุลกากรก าหนดตัวช้ีวัดความ

เส่ียงให้ตัวกลางใช้อ้างอิง 

                                                                 
๑ Platform ในท่ีน้ี ได้แก่ Shopping Card Software เช่น 
Shopify, Bigcommerce, Volusion, Big Cartel, sdcart 

(http://ecommerce-platforms.com/articles/top-6-

ecommerce-platform-reviews-2012-shopify-volusion-

bigcommerce-magento-bigcartel-3dcart) ซึ่งตรงข้ามกับการ
ขายตรงของบุคคลธรรมดา (Direct Sale) 
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การเงิน (เพ่ือลดความเส่ียง
การฉ้อโกง) 

การจัดเก็บภาษีโดยอาศัย
ผู้ขาย (Single Window) 

• ข้อมูลท่ีได้รับมีความสมบูรณ์
มากข้ึนเพราะเข้าถึง
แหล่งข้อมูลโดยตรง 

• ควบคุมข้อมูลได้ยาก 
• ศุลกากรต้องประสานงาน

กับผู้เก่ียวข้องจ านวนมาก 

• สามารถส าแดงหลังจาก
สินค้ามาถึง 

• มีความจ าเป็นต้องสร้างระบบ
ส าหรับผู้ขายท่ีขายสินค้าเป็น
คร้ังคราว 

การจัดเก็บภาษีโดยอาศัย
ตัวกลางทางการเงิน 

• การยืนยันตัวตนของผู้ขาย
กระท าได้ง่าย 

• มีประเด็นซับซ้อนเก่ียวกับ
อ านาจของแต่ละประเทศ
ในการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม/ภาษีขาย 

• อาจไม่มีข้อมูลการจัดส่ง
และค าอธิบายสินค้า 

• ความชัดเจนเก่ียวกับการ
คืนเงิน 

•ตัวอย่างเช่น Paypal 
•อาจมีความจ าเป็นต้องอาศัย

บุคคลท่ีสามเพ่ือเติมเต็ม
ข้อมูลท่ีขาดในการประเมิน
ความเส่ียง 

การจัดเก็บภาษีโดยอาศัย
ผู้ซ้ือ 

• ภาษีมูลค่าเพ่ิมอยู่ในประเทศ
ถ่ินก าเนิดสินค้า 

• ตัวกลางมีภาระน้อยลง
เนื่องจากศุลกากรเข้าถึง
ผู้ขายได้โดยตรง 

• สามารถระบุผู้ท่ีต้องช าระ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ 

• มีหลักฐานการซ้ือขายเพ่ือ
การประเมินราคา 

• ศุลกากรต้องจัดการข้อมูล
จ านวนมาก 

• ข้อท้าทายและข้อจ ากัด
ด้านเวลา เนื่องจาก
รูปแบบนี้จะมีผู้ซ้ือกว่า ๑ 
ล้านรายเข้ามาเก่ียวข้อง 

• ช่องทางการช าระภาษีอาจมี
หลายช่องทาง 

• อาจเป็นรูปแบบท่ีดีส าหรับ
ผู้ค้าท่ีประกอบกิจการเป็น
แล้ว ผู้ค้ารายใหม่มักประสบ
ปัญหาคอขวด 

 
 ในขั้นตอนต่อไป คณะอนุกรรมการศึกษาฯ จะด าเนินการวิเคราะห์รูปแบบการจัดเก็บภาษีดังกล่า วและ
การทดลองใช้ในประเทศต่าง ๆ หาความเป็นไปได้ในการเลือกใช้รูปแบบใดในการจัดเก็บภาษีหรือหลายรูปแบบ
ร่วมกัน ความเหมาะสมตามสภาพทางเศรษฐกิจและทางการเมืองรวมทั้งศึกษาหัวข้อที่ยังไม่ ได้อภิปราย เช่น  
การคืนภาษี ต่อไป 

ท่ีมา: Annex III to Summary Report WCO WGEC Sub-groups Meetings (23-25 January 2017). III1-III4. 

 

•มุ่งเน้นไปยังการจัดเก็บภาษี
ประการเดียว มิได้ครอบคลุม
ประเด็นด้านอ่ืน 
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รายงานของคณะอนกุรรมการศึกษาดา้น 

การตรวจวดัและการวิเคราะหข์อ้มลู 

คณะอนุกรรมการศึกษาด้านการตรวจวัดและวิเคราะห์
ข้อมูล (Measurement and Analysis Sub-Group) 
ได้อภิปรายเก่ียวกับ big data การตรวจนับสินค้าคง
คลัง การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย
รูปแบบธุ รกิจ e-commerce การเคล่ือนไหวสิ น ค้ า  
e-commerce ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และการสร้ าง
เสริมขีดความสามารถ 

คณะอนุกรรมการ ศึกษาฯ ได้ตกลงแบ่งปร ะ เภ ท  
การจัดการข้อมูลออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

๑. การแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลในระดับมหภา ค
เพ่ือหาแนวโน้มภาพรวมโดยอาศัย aggregated data 
ที่แบ่งประเภทตามถิ่นก าเนิดและปลายทาง ควบคู่กับ
ข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจ โดยวิธีนี้ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือกับเอกชน เนื่องจากภาคเอกชนมีข้อมูลที่มา เติม
เต็มให้เห็นภาพรวมการค้า e-commerce ในระดับโลก 
๒. การแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลในระดับจุลภา ค 
เพ่ือให้การประเมินผลข้อมูลมีความละเอียดแม่นย า
ยิ่งขึ้นแทนการคาดคะเน ทั้งนี้ วิธีนี้อาจด าเนินการโดย

Credit: Great Brook Consulting 
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อาศัยความตกลงทดลองโครงการน าร่องชั่วค ร า ว 
(temporary pilot test agreement or tbd) 
 

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ระบุข้อท้าทา ย
ประการส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

๑. จะเก็บข้อมูลและวัดปริมาณสินค้าที่ไม่ได้ส าแดง
หรื อ ไ ม่ ต้องส า แดง ไ ด้ อย่ า ง ไ ร  ทั้ งนี้  ผู้ ค้ า ปลี ก  
e-commerce อาจมีข้อมูลดังกล่าว แต่มีข้อกังวลด้าน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายของบาง
ประเทศ  
๒. อย่างไรก็ตาม ศุลกากรยังคงต้องการข้อมูลธุรกรรม
มากกว่าที่ได้รับ เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านความม่ันค ง 
ป้องกันและปรา บปร ามการ ค้า ผิดกฎหมาย และ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
๓. การก าหนดเวลาในการวัดการเคลื่อนย้ายสินค้า e-
commerce มีความส าคัญเช่นกัน โดยต้องค านึงถึง
ความผันผวนที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

๔. “สินค้ามูลค่าต่ า” ตามที่ก าหนดไว้ ใน Terms of 
Reference ของคณะกรรมการศึกษาด้าน e-commerce 
หมายถึงอะไร โดยคณะอนุกรรมการฯ จะต้องก าหนดมูลค่า
ขึ้นต่ าไว้ร่วมกันทุกประเทศเพ่ือวัตถุประสงค์ด้านสถิติและ
การเปรียบเทียบ เพ่ือพิจารณารูปแบบธุรกิจและแนว
ปฏิบัติที่ดีที่สุด การจัดเก็บข้อมูลจากใบส าแดงสินค้าเพ่ือ
แยกความแตกต่างระหว่าง B2B, B2c และ C2c ยังท าได้
ยาก โดยคณะอนุ กรรมการฯ จะท าการศึกษา ใน
รายละเอียดต่อไป 
 

ในกา รนี้  ศุลกา กร เน เธอร์ แลน ด์ ไ ด้แลก เปลี่ ยน
ประสบการณ์ในการจัดการข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ จาก
แหล่ งข้ อ มูลที่ หลา กหลา ย ไ ด้แ ก่  สิ น ค้า เร่ งด่วน 
ไปรษณีย์ e-marketplaces (เช่น Amazon, Alibaba, 
eBay เป็นต้น) และตัวแทนออกของ โดยศุลกากร
เนเธอร์แลนด์ได้แนะน าให้แบ่งประเภทการประเมินผล
ข้อมูลตามผู้ที่ เก่ียวข้อง (actor) สินค้า และชนิดของ
ข้อมูล นอกจากนี้ การให้รหัส (codification) ธุรกรรม

Credit: techinside 
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ทา ง อิ เล็ กทรอนิ กส์ โ ดย ตั วแท นอ อ กขอ ง แ ล ะ  
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีประโยชน์อย่างยิ่ งต่อการจัดการ
ข้อมูล อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อท้าทายในการระบุ
ธุรกรรม e-commerce จากข้อมูลปริมาณมหาศาล ใน
ระบบส าแดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้ว 
ศุลกากรเนเธอร์แลนด์จะจัดพัสดุมูลค่าต่ าที่จัดส่ง โ ดย
ผู้รับขนสินค้าและไปรษณีย์ เป็นสินค้า e-commerce 
ทั้งหมด 

ในประเทศจีน ศุลกากรก าหนดให้ผู้ประกอบ กา ร  
e-commerce ต้องขอใบอนุญา ตและจั ดส่ งข้ อ มู ล  
โลจิสติกส์ ข้อมูลเก่ียวกับค าสั่งซ้ือ และข้อมูลทา ง
การเงินให้แก่ศุลกากร โดยผู้ประกอบการจะได้รับ  
การลดหย่อนภาษีศุลกากร ทั้งนี้  คณะอนุกรรมการ
ศึกษาฯ ได้ลงความเห็นว่า รูปแบบของศุลกากรจีนอาจ
เป็นจุดเริ่มต้นส าหรับกลไกอ่ืน ๆ ในการรวบรวมข้อมูล 
โดยจะขอกล่าวถึงในบทความต่อไป 

ในส่วนของศุลกากรออสเตรเลียนั้น ก าลังจะน ารูปแบบ
การจัดเก็บภาษีจากผู้ขายมาใช้ในเร็วๆ นี้ โดยระบบจะ
จัดเก็บภาษีอัตโนมัติเพ่ือน าส่งส านักงานจัดเก็บภาษี  
ซ่ึงอาจรวบรวมข้ อ มูล ซ้ือขา ยที่ เป็ นปร ะโยช น์ ต่ อ  
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และน าไปสู่ความ
ร่วมมือระหว่างศุลกากรกับสรรพากรในอนาคต  

ส า หรั บภาคเอกชน  สมา ชิ กของ Global Express 
Association (GEA) ได้กล่าวถึงปัญหาในการคัดแยก
ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์มูลค่า (เพ่ือระบุพัสดุที่ มีมูลค่าต่ า) 
ส่วนข้อมูลที่สามารถส่งให้ศุลกากรได้นั้น เป็นข้อมูล
ประเภทภาพรวม (aggregated data) โดยในขณะนี้ 
สมาชิกของ GEA ก าลังพูดคุยเพ่ือหาข้อยุติว่า ข้อมูล
ใดบ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินความเสี่ยง 
และคาดหวังว่า ความร่วมมือกับ e-marketplaces 
เช่น Alibaba, Amazon และ eBay จะช่วยให้ เ ห็ น
ภา พร วมทั้ งหมดของกา รค้า e-commerce ทั้ งนี้   
ข้อกังวลประการส าคัญส าหรับภาคเอกชนในการส่ง
ข้อมูลให้แก่ศุลกากร ได้แก่ ข้อมูลบางอย่างเป็นข้ อมูล
ส่ วนบุ คคล  จึ ง ต้อง มีกา รท า ความตกลง เ พ่ือเป็น
หลักประกันในการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ ใน
สหรัฐอเมริกา ศุลกากรต้องท าบันทึกควา มเข้ า ใจ 
(MoU) ส าหรับการแลก เปลี่ย นข้ อ มูล กับอง ค์ กา ร
ระหว่างประเทศ 

ในขั้นตอนต่อไป คณะอนุกรรมการศึกษาฯ จะก าหนด
มูลค่าขั้นต่ าเพ่ือวัตถุประสงค์ทางสถิติ ปรึกษาหารือกับ
คณะอนุกรรมการศึกษาด้านอ่ืน ๆ ก าหนดตัวชี้วัด
ส าหรับข้อมูลระดับมหภาค วิธีในการรวบรวมข้อมูล
ระดับจุลภาค และเริ่มต้นโครงการน าร่องแลกเปลี่ ยน
ข้อมูลระดับมหภาคกับภาคเอกชนที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการ

ท่ีมา: Annex II to Summary Report WCO WGEC Sub-groups Meetings (23-25 January 2017). IV1-IV4. 
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รปูแบบใหม ่

ในการจัดการ e-commerce แบบ B2C ในประเทศจีน 

ป ร ะ เ ท ศ จี น เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ท่ี มี มู ล ค่ า ก า ร ค้ า  
e-commerce ระหว่างประเทศมากท่ีสุดในโลกตั้งแต่
ปี ๒๕๕๖ ก่อนหน้าน้ันการน าสินค้าเข้ามาในจีนมี พิธี
การศุลกากรท่ีซับซ้อนและใช้เวลานาน ในปี พ.ศ. 
2555 รัฐบาลได้ด าเนินโครงการน าร่องใน ๗ เมือง 
เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้าในรูปแบบ B2C 
และในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้ขยายเพ่ิมอีก 3 เมือง 
พร้อมกับออกประกาศการ ค้าปลีกข้ ามชาติท าง
อิเล็กทรอนิกส์ (Notice of Cross-Border Retail 
E-Commerce) บังคับใช้ท่ัวไป 

ในปัจจุบัน สินค้าที่อยู่ภายใต้การค้าในรูปแบบ B2C  
e-commerce ได้แก่ สินค้าประเภทอาหารบางชนิด 
(ไม่รวมอาหารสด) อาหารเสริม เครื่องใช้ในครัวเรื อน 

และเครื่องส าอาง โดยสินค้าเหล่านี้ ต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศและซ้ือขายผ่าน e-commerce platform  
ในเมืองที่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมโครงการน าร่อง และ
จุดหมายปลายทางต้องเป็นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายซ่ึงซ้ือ
สินค้าเพ่ือใช้เป็นการส่วนตัวหรือใช้ภายในครัวเรือน 
โดยรายละเอียดข้อก าหนดมีดังนี้ 
๑. สินค้าที่จะน าเข้าต้องขึ้นทะเบียนกับศุลกากร ก่อน

การน าเข้า 
๒. ข้ อ มูล เ ก่ี ย ว กับธุ ร กร รมทั้ งห มด ที่ เ กิ ดขึ้ น ใ น  

e-commerce platform เช่น สินค้า ราคา ชื่อและ
ที่อยู่ของผู้บริโภค ต้องส่งให้แก่ศุลกากร 

๓. บริษัทสัญชาติจีนต้องเป็นผู้รับผิดชอบ การประกัน
สินค้าและธุรกรรม โดยบริษัทดังกล่าวอาจเป็นสาขา

Credit: Sampi.co 
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ของผู้ขายต่างชาติ หรือหุ้นส่วนธุรกิจที่ผู้ขายท างาน
ร่วมอย่างใกล้ชิด  

๔. มูลค่าสินค้าต่อค าสั่งซ้ือต้องไม่เกิน ๒,๐๐๐ หยวน 
(ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท) และมูลค่ารวมของ
สินค้าที่สั่งซ้ือในแต่ละปี ต้องไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ 
หยวน (ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) จึงจะได้รับ

ยกเว้นภาษีศุลกากร ทั้งนี้ ภาษีมูลค่าเพ่ิมจะจัดเก็บ
ในอัตราร้อยละ ๗๐ ของอัตราปกติ (ร้อยละ ๑๗ 
ในกรณีทั่วไป หรือร้อยละ ๑๓ ในบางกรณี) หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙ หรือร้อยละ ๙.๑ ดังแสดงใน
ตาราง ดังนี้  

 
กฎหมายเก่า (ก่อนเดือนเมษายน ๒๕๕๙) 

สินค้า B2C B2B (รูปแบบด้ังเดิมโดยอาศัยตัวกลาง) 
ภาษีศุลกากร* ภาษีศุลกากร VAT ภาษีสรรพสามิต 

หนังสือ อาหาร เคร่ืองดื่ม ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๘-๒๐ โดยท่ัวไป ร้อยละ ๑๗ (หรือ
ร้อยละ ๑๓ ส าหรับสินค้า
บางชนิด เช่น หนังสือ)  

สูงสุดร้อยละ ๓๐ ส าหรับสินค้า
ฟุ่มเฟือยบางประเภท เช่น 
เคร่ืองประทินผิว เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
นาฬิกาข้อมือ 

สิ่งถักทอ นาฬิกาข้อมือ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๑๐-๒๓ 

ไม้/ลูกกอล์ฟ นาฬิกา
ข้อมือตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ 
หยวน 

ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๑๐-๒๓ 

เคร่ืองส าอาง (ผลิตภัณฑ์
บ ารุงผิว เส้นผม และ
เคร่ืองประทินผิว) 

ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๒-๑๘ 

*ภาษีศุลกากรได้รับการยกเว้นหากค่าภาษีต่ ากว่า ๕๐ หยวน 
  
กฎหมายใหม่ (ต้ังแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๙) 

สินค้า B2C B2B (รูปแบบด้ังเดิมโดยอาศัยตัวกลาง) 
ภาษีศุลกากร VAT ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร VAT ภาษีสรรพสามิต 

ต่ ากว่ามูลค่าขั้นต่ า 
(๒,๐๐๐ หยวน/
ค าสั่งซ้ือ และ 
๒๐,๐๐๐ หยวน/ปี) 

๐ ร้อยละ ๗๐ 
ของ VAT ปกติ 
(โดยท่ัวไป 
ประมาณร้อย
ละ ๑๑.๙ หรือ
ร้อยละ ๙.๑ 
ในบางกรณี) 

ร้อยละ ๗๐ ของ
ภาษีสรรพสามิต
ปกติ 

อัตราปกติ โดยท่ัวไป ร้อย
ละ ๑๗ (หรือ
ร้อยละ ๑๓ 
ส าหรับสินค้า
บางชนิด เช่น 
หนังสือ)  

สูงสุดร้อยละ 
๓๐ 

มากกว่ามูลค่าขั้นต่ า เช่นเดียวกับ B2B     
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กฎหมายใหม่นี้ นอกจากจะให้สิทธิพิเศษด้านภา ษีแ ก่
ผู้ประกอบการ e-commerce ในรูปแบบ B2C แล้ว 
การก าหนดให้ผู้ ปร ะกอบการ ต้องจั ดส่งข้อ มู ล ใ ห้
ศุลกากรผ่าน platform ที่ได้รับอนุญาต ยังช่วยให้พิธี
การศุลกากรน าเข้าด าเนินไ ด้ เร็วขึ้ นและลดควา ม
ซับซ้อน ทั้งในด้านอัตราแลกเปลี่ยนและขั้นตอนการ
น าเข้า โดยผู้ประกอบการไม่ต้องขอใบอนุญาตน า เข้า 
หรือติดฉลากเป็นภาษาจีน เป็นต้น  

อย่ า ง ไ ร ก็ตา ม ยั ง มีข้ อท้ า ทา ยประกา รส า คั ญ  
บางประการ กล่าวคือ ในปัจจุบัน e-commerce 
platform ที่ได้รับอนุญาตยังไม่มีการส่งข้อมูลธุรกรรม
มายังศุลกากรโดยตรง โดยเมืองที่เข้า ร่วมโครงการ 
น าร่องมีข้อก าหนดที่แตกต่างกันเก่ียวกับการซ้ือขาย
ออนไลน์ระหว่างประเทศ เช่น ในเมืองเซ่ียงไฮ้ ผู้ขาย
ต้อง ใช้  platform ทา งกา ร เท่ า นั้ น บน เว็ บ ไ ซ ต์  
www.kjt.com โ ดยผู้ ข า ย เปิ ดร้ า น ค้า ออน ไลน์ใน
เว็บไซต์ดังกล่าวซ่ึงมีระบบการจัดการเป็นรูปแบ บ

เดียวกันส าหรับผู้ขายรายอ่ืนที่เข้ามาใช้บริการ ต้ังแต่
การอธิบายสินค้าจนกระทั่งถึงการท าสัญญาซ้ือขาย 
ส่วนในเมืองอ่ืน ๆ เช่น เมืองหางโจว ผู้ขายสามารถ
ก่อต้ังเว็บไซต์ของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์จะ
ไม่ได้รับการรับรอง หากไม่มีบริษัทสัญชาติจี น ขึ้ น
ทะเบียนเป็นผู้จัดการและเผยแพร่เว็บไซต์ รวมทั้งเป็น
ผู้รับผิดส าหรับข้อมูลและธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องความไ ม่แน่นอนทา ง
กฎหมายและทางปกครอง เนื่องจากโครงการดังกล่า ว
เป็นเพียงโครงการน าร่องที่ก าลังขยายตัวและก าลัง
พัฒนาตามกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ที่ออกมาอย่า ง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ได้แสดงให้เห็นถึง
ควา มพยา ยา มของรั ฐบา ลจี น ในกา รสนั บสนุ น  
e-commerce แบบ B2C เพ่ือตอบสนองต่ออุปสง ค์
สินค้าจากต่างประเทศในตลาดจีน ในฐานะทางเลือกที่
น่าสนใจมากกว่ารูปแบบ C2C และการน าเข้าผ่าน
ระบบ fulfillment house ซ่ึงกฎหมายใหม่ดังกล่า วไ ม่
ครอบคลุม และบ่อยครั้งถูกศุลกากรใช้มาตรการจ ากัด 

เป็นท่ีคาดว่า เมื่อโครงการลงตัวและกฎหมายมีความ
แน่นอน ผู้ขายสินค้าคุณภาพสูงจากต่างประเทศจะ
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคชาวจีนได้กว่า ๑,๕๐๐ ล้าน
คน 

 

ท่ีมา: Rödl & Partner. Import of Goods into China: Focus on Cross-Border B2C E-Commerce. 
http://www.roedl.com/fileadmin/user_upload/Documents/Publikationen/Cross-border-B2C-
roedl-partner-eng.pdf. 

 

Credit: joc 
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WCO ท ำกำรวิจัยกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ E-Commerce ในประเทศจีน 
 สืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงที่การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) น ามาสู่ธุรกิจทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎระเบียบทางศุลกากร องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้เริ่มต้นโครงการการค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์หลายโครงการ เช่น E-Commerce Working Group และการปฏิบัติงานภาคสนามในหลาย
ประเทศโดยมุ่งเน้นไปยังความร่วมมือระหว่างศุลกากรแล ะภาคธุรกิจ การอ านวยความสะดวกทางการค้า  
การปฏิบัติตามกฎหมาย การจัดเก็บภาษี และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยโครงการช่วยให้องค์การศุลกากร โลก
สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งทางนโยบายและทางเทคนิคเก่ียวกับการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ เพ่ือหา
แนวปฏิบัติทางศุลกากรที่ดีที่สุดและพัฒนาเครื่องมือใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ภารกิจการวิจัยของครั้งแรกขององค์การศุลกากรโลกได้เริ่มขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ใน
ประเทศจีนซ่ึงมีโครงสร้างสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี โดยมี Robert Ireland 
(ผู้อ านวยการหน่วยวิจัยขององค์การศุลกากรโลก) และ Hao Wu (เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยขององค์การศุลกากรโลก) 
เป็นผู้ด าเนินการวิจัย และศุลกากรจีนให้การสนับสนุน 

 เจ้าหน้าที่องค์การศุลกากรโลกได้เยี่ยมชมส านักงานศุลกากรในท้องถิ่น หน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ และ
ผู้ประกอบการการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส านักงานศุลกากรในเมืองเซินเจิ้น เซ่ียงไฮ้ และหาวโจง ได้น าเสนอ  
พิธีการศุลกากรเพ่ือควบคุมและอ านวยความสะดวกทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่องค์การ
ศุลกากรโลกยังได้เข้าพบคณะกรรมการผู้บริหารของ Hangzhou Cross-Border Comprehensive Pilot Area, 
Authority of Shenzhen Qianhai, Alibaba, SF Express และ YTO Express รวมทั้งเข้าร่วมกา รอภิ ปร า ย
เก่ียวกับกฎระเบียบที่เก่ียวข้องที่จัดโดย Commission on Customs and Trade Facilitation ของส านักงาน
หอการค้านานาชาติ ณ ประเทศจีน 

 จากการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ องค์การศุลกากรโลกจะตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในหัวข้อดังกล่าวเพ่ือ เป็น
ประโยชน์แก่สมาชิกองค์การศุลกากรโลก ภาคเอกชน และผู้เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 

 ในจดหมายข่าว CPMU news ฉบับประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ นี้ ส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ 
กรุงบรัสเซลส์จะรายงานความคืบหน้าการท างานของอนุคณะกรรมการศึกษาการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านต่าง ๆ 
ขององค์การศุลกากรโลก ผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ที่เพจเฟสบุ๊คของส านักหรือ http:brussels.customs.go.th 

ท่ีมำ: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/april/wco-conducts-research-on-
cross-border-ecommerce-in-china.aspx 
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ปาเลสไตน์เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระบบ HS ล าดับที่ ๑๕๖ 
 เม่ือวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ประเทศปาเลสไตน์ได้ส่งมอบภาคยานุวัติสารอนุสัญญาว่าด้วยระบบ 
ฮาร์โมไนซ์แก่เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก 

 ในปัจจุบัน สินค้ากว่าร้อยละ ๙๘ ที่ค้าขายทั่วโลก ถูกจัดจ าแนกประเภทตามระบบ HS องค์การศุลกากร
โลกจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ปาเลสไตน์เข้า เป็นภาคีอนุสัญญาฯ ล าดับที่ ๑๕๖ และคาดหวังว่า การเข้าร่วมของ
ปาเลสไตน์ในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาระบบ HS ให้ดียิ่งขึ้นไป 

 จากรายงานในปี ๒๕๕๕ GDP ของปาเลสไตน์ได้เพ่ิมขึ้นเป็น ๑๐,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะจาก
ภาคเกษตรกรรม ในปี ๒๕๕๔ ปาเลสไตน์มีสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ มะกอก ผลไม้ ผัก แคลเซียม และสิ่งถักทอ ซ่ึง
มีมูลค่ากว่า ๗๒๑ ล้านเหรียญสหรัฐ และน าเข้าสินค้ามูลค่า ๔,๒๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐในปีเดียวกัน 

 ทั้งนี้ อนุสัญญาว่าด้วยระบบฮาร์โมไนซ์จะมีผลบังคับใช้ในปาเลสไตน์ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

ท่ีมา: http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2017/march/palestine-becomes-the-156th-
contracting-party-to-the-harmonized-system-convention.aspx 
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แองโกลาให้สัตยาบันอนุสญัญาเกียวโต (ฉบับปรับปรงุ)  
เป็นล าดับที่ ๑๐๘ 

 เม่ือวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก Mr. Kunio Mikuriya ได้รับมอบ 
สัตยาบันสารอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) จากเอกอัครราชทูตแองโกลา ณ กรุงบรัสเซลส์ H.E. Maria 
Elizabeth Simbrão de Carvalho  

 อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) เป็นส่วนหนึ่งของ Economic Competitive Package ขององค์การ
ศุลกากรโลก เริ่มมีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ และได้รับการยอมรับจากประชาคมศุลกากร
นานาชาติในฐานะพิมพ์เขียวของศุลกากรในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการภาคยานุวัติอนุสัญญาเกียวโตฯ จัดเป็นก้าว
ส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของประเทศนั้นในการพัฒนาระบบงานศุลกากร พร้อมทั้งสนับสนุ นและ
อ านวยความสะดวกการค้าที่ถูกกฎหมาย ในขณะนี้ มีประเทศภาคีอนุสัญญาเกียวโตฯ จ านวน ๑๐๘ ประเทศ 

 หลักการส าคัญของอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) มีหลายประการ เช่น การท าให้พิธีการศุลกากร  
ง่ายขึ้น คาดการณ์ได้ และมีความโปร่งใส การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การใช้เทคนิคประเมินความเสี่ยง  
การสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนกับผู้ประกอบการและผู้ เก่ียวข้อง และการเข้าถึงกระบวนการ
อุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็ว 

ท่ีมา: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/february/the-revised-kyoto-
convention-now-has-108-contracting-parties-following-the-accession-of-angola.aspx 
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เลบานอนเตรียมการภาคยานุวัติอนุสัญญาเกยีวโต (ฉบับปรุงปรุง) 
ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การศุลกากรโลก 

 ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กรุงเบรุต องค์การศุลกากรโลกได้
จัดการฝึกอบรมและให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ ศุลกากรเลบานอน เพ่ือสนับสนุนเตรียมการภาคยานุวัติอนุสัญญา  
เกียวโต (ฉบับปรับปรุง) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนญี่ปุ่นเพ่ือความร่วมมือทางศุลกากร (Japan Customs 
Cooperation Fund (CCF Japan) โดยมีเจ้าหน้าที่ ศุลกากร ๑๕ รายจากหลายส านักงานในกรมศุลกากร
เลบานอนเข้าร่วมอย่างแข็งขัน 

 ในการนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การศุลกากรโลกได้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดเก่ียวกับหลักการของอนุสัญญา
เกียวโตฯ สิทธิและหน้าที่ของประเทศภาคี บทบัญญัติ ภาคผนวกทั่วไป และภาคผนวกเฉพาะ ซ่ึงช่วยให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากรสามารถประเมินในเบื้องต้นได้ว่า กฎหมายปัจจุบันมีความสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ มากน้อยเพียงใด เพ่ือ
น าไปจัดท า Action Plan โดยละเอียดเพ่ือตระเตรียมการภาคยานุวัติภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายหารือ 

 อนุสัญญาเกียวโตฯ เป็นเครื่องมือทางกฎหมายขององค์การศุลกา กรโลกที่ได้รับการยอมรับจากประชา คม
ศุลกากรนานาชาติในฐานะพิมพ์เขียวของศุลกากรในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการภาคยานุวัติอนุสัญญาเกียวโตฯ จัดเป็น
ก้าวส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของประเทศนั้นในการพัฒนาระบบงานศุลกากร พร้อมทั้งสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกการค้าที่ถูกกฎหมาย ในขณะนี้ มีประเทศภาคีอนุสัญญาเกียวโตฯ จ านวน ๑๐๗ ประเทศ 

ท่ีมา: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/february/the-wco-supports-lebanese-
customs-in-their-path-to-accession-to-the-revised-kyoto-convention.aspx 
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การปฏิรูปห้องปฏบิตัิการวิทยาศาสตรท์างศุลกากรในแอลบาเนีย 
 เม่ือวันที่ ๓ ถึง ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีการจัด WCO Workshop on the Modernization of Customs 
Laboratory in Albania โดยได้รับการสนับสนุนจาก Eurocustoms  

 การฝึกอบรมครั้งนี้ มีตัวแทนศุลกากรจากสเปนและตัวแทนจาก Tariff and Trade Affairs Directorate จาก
องค์การศุลกากรโลก (WCO) เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการอภิปรายหัวข้อการปฏิรูปห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทาง
ศุลกากร โดยอธิบดีกรมศุลกากรแอลบาเนีย Mr. Amber Misja ได้กล่าวถึงความส าคัญของห้องปฏิบัติการฯ ในการจัด
จ าแนกประเภทสินค้าอย่างถูกต้องตามพิกัดอัตราระบบ HS และการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของกรมศุลกากรแอลบาเนีย  

 ในระหว่างการฝึกอบรม ได้มีการอภิปรายเก่ียวกับการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการฯ และกระบวนการยื นยัน
ผลการวิเคราะห์ตามหลักการและมาตรฐาน ISO17035 นอกจากนี้ ผู้ เข้าร่วมได้รับข้อมูลอย่างละเอียดเก่ี ย วกับ
ฐานข้อมูลที่หลากหลายและกระบวนการจัดการเอกสารที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะส าหรับการปฏิบัติงานประจ าวัน
ของห้องปฏิบัติการฯ 

 ในปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางศุลกากรแอลบาเนียเป็นห้องปฏิบัติการระดับกลางที่มีอุปกรณ์
ครบถ้วนและจะย้ายสถานที่ไปยังอาคารที่มีความทันสมัยในเร็ว  ๆนี้  

 ทั้งนี้ เม่ือเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดท าจดหมายข่ าว 
CPMU news เพ่ือรายงานเก่ียวกับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางศุลกากรในประเทศต่าง  ๆผู้ที่สนใจสามารถดาวน์
โหลดจดหมายข่าวฉบับเต็มได้ที่ https://goo.gl/2k14Dr 

ท่ีมา: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/april/modernization-of-the-customs-
laboratory-in-albania.aspx 
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