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➢ แนวคิดในการขยายโครงการ AEO ให้ครอบคลุม 
เขตปลอดอากรและ e-commerce 

➢ โครงการ AEO ระดับสหภาพศลุกากรและ 
ความตกลงยอมรับร่วมในระดับพหุภาคีกับอนาคต
ของโครงการ AEO 
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  
โครงการผู ้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO เป ็นโครงการตาม SAFE Framework of 

Standards (SAFE) ขององค์การศุลกากรโลก (WCO) ที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่มีประวัติ 
การปฏิบัติตามกฎหมายที่ดีและมีความน่าเชื ่อถือเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและยกระดับ 
ความมั่นคงปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน  

ที่ผ่านมา ศุลกากรทั่วโลกต่างพยายามขยายโครงการ AEO ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการทุกประเภท
ในห่วงโซ่อุปทาน แต่มีเพียงศุลกากรไม่กี ่ประเทศที ่มีโครงการ AEO ที่ครอบคลุมเขตปลอดอากร  
(free zone) และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) โดยเฉพาะ 

ในขณะนี้ เขตปลอดอากรได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นทั่วโลกและได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะ 
ส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาประกอบกิจการในเขตปลอดอากรด้วยสิทธิประโยชน์บางประการ แต่ในขณะเดียวกัน 
เขตปลอดอากรยังเป็นสถานที่ที่พบการกระทำความผิดต่าง ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชน์ 
หลายประการและการผ่อนคลายการควบคุมในเขตปลอดอากร ด้วยเหตุนี้ WCO จึงเสนอแนวคิดขยาย
โครงการ AEO ให้ครอบคลุมเขตปลอดอากรและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของ
ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติกฎหมาย และป้องกันไม่ให้องค์กรอาชญากรรมและขบวนการก่อการร้ายแสวงหา
ผลประโยชน์ในเขตดังกล่าว 

ในขณะเดียวกัน การรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ ได้เกิดขึ ้นในทุกภูมิภาค  
การยกระดับโครงการ AEO ให้ครอบคลุมผู ้ประกอบการในประเทศสมาชิกจึงมีบทบาทสำคัญใน 
การประสานความแตกต่างของโครงการ AEO ในแต่ละประเทศภาคีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และช่วยให้
การบังคับใช้ข้อกำหนดต่าง ๆ  ใน SAFE เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย อันเป็นผลดีต่อทั้งศุลกากรและ
ผู้ประกอบการในประเด็นด้านต้นทุน การยกระดับความมั่นคงปลอดภัย และการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค  

ในจดหมายข่าวฉบับนี้ สำนักงานฯ ขอนำเสนอแนวคิดของ WCO ในการขยายโครงการ AEO ให้
ครอบคลุมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในเขตปลอดอากรและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการยกระดับ
โครงการ AEO ในระดับสหภาพศุลกากรและระดับพหุภาคีซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ใน SAFE ฉบับปี ค.ศ. 2021 
อันอาจเป็นประโยชน์สำหรับศุลกากรและผู้ประกอบการในการกระชับความร่วมมือในอนาคตทั้งใน
ประเทศและกับประเทศที่ประเทศไทยมีความตกลงทางการค้า                    

                

     นิติ วิทยาเต็ม 
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โครงการ AEO  

มีความส าคญักบั 

เขตปลอดอากรอยา่งไร 

ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา เขตปลอดอากร (free zone) ได้
มีจำนวนเพิ่มขึ้นทั่วโลกและเข้ามามีบทบาทสำคัญใน
ฐานะส่วนหนึ ่งของห่วงโซ่อ ุปทานระหว่างประเทศ  
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเขตปลอดอากรนี้เป็นผล
มาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกัน ผลการศึกษาวิจัยหลายฉบับ
พบว่า เขตปลอดอากรนอกจากดึงดูดผู้ประกอบการที่
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่
พบการกระทำความผิดต่าง ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ
ส ิทธ ิประโยชน ์หลายประการและการผ ่อนคลาย 
การควบคุมในเขตปลอดอากร ในการนี้ จึงมีความจำเป็นตอ้ง
ขยายโครงการผู้ประกอบการระดับ AEO (Authorized 
Economic Operator) เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของ
ผู้ประกอบการที่ถูกกฎหมาย และป้องกันไม่ให้องค์กร
อาชญากรรมและขบวนการก ่อการร ้ายแสวงหา
ผลประโยชน์ในเขตฯ ดังกล่าว 

ในปัจจุบัน เขตปลอดอากรมีทั้งแบบที่ภาครัฐเป็นเจ้าของ 
(publicly owned) และภาคเอกชนเป็นเจ้าของ (privately 
owned) โดยผลการสำรวจขององค์การศุลกากรโลก (WCO) 
ในปี 2561 พบว่า เขตปลอดอากรประเภทภาคเอกชนมีจำนวน

 
1 ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมเิรตสแ์ละสาธารณรฐัโดมนิิกนั จากผลการสำรวจที่
ปรากฏใน WCO Compendium of Authorized Economic Operator 
Programmes ฉบับปี 2563 

ถึงร้อยละ 50 และในขณะเดียวกัน ศุลกากรทั ่วโลกต่าง
พยายามขยายโครงการ AEO ให้ครอบคลุมผู ้ประกอบการ 
ทุกประเภทในห่วงโซ่อุปทาน เช่น ผู้นำเข้า/ส่งออก ผู้ผลิต  
ผู้ให้บริการคลังสินค้า ท่าเรือ สถานีสินค้า ท่าอากาศยาน  
ผู้ให้บริการขนส่ง ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า ตัวแทนออกของ  
ผ ู ้ ให ้บร ิการขนส ่งของเร ่งด ่วน และไปรษณีย ์ เป ็นต้น  
อย่างไรก็ตาม มีเพียงศุลกากรไม่กี่ประเทศที่มีโครงการ AEO 
ที่ครอบคลุมเขตปลอดอากร1 

เนื่องจากเขตปลอดอากรให้สิทธิประโยชน์หลายประการ 
เช่น การผ่อนคลายพิธีการและการตรวจสอบทางศุลกากร 
การจ ัดเก ็บส ินค ้า โดยไม ่จำก ัดระยะเวลา เป ็นต้น 
ผู้ประกอบการจำนวนมากจึงเลือกประกอบกิจการภายใน
เขตปลอดอากรซ ึ ่ งรวมถ ึงองค ์กรอาชญากรรมและ
ขบวนการก่อการร้าย โดยในปี 2561 WCO ได้รับรายงาน 
การกระทำความผิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหนีภาษี 
การค้าสินค้าผิดกฎหมาย เช่น สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
ยาเสพติด อาวุธ โบราณวัตถุ และการฟอกเงิน ด้วยเหตุนี้ 

Credit: makuid 
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ศุลกากรจึงจำเป็นต้องกระชับความร่วมมือกับภาคเอกชน
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
และอำนวยความสะดวกแก่ผู ้ประกอบการที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างถูกต้อง ในการนี้ ศุลกากรควรพิจารณาขยาย
โครงการ AEO ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องใน
เขตปลอดอากร ได้แก่ ผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร (free zone 
operating body) และผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 
(free zone tenant company) ด้วย 

1. ผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร (free zone operating body) 
เป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการเขตปลอดอากรตามสัญญาที่
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ของผู้จัดตั้ง
เขตปลอดอากรมีความคล้ายคลึงกับผู้ให้บริการคลังสินค้า 
สถานีสินค้า ท่าเรือ หรือท่าอากาศยานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมการนำสินค้าเข้ามา การนำออกไป และ 
การจัดเก็บภายในบริเวณ ดังนั้น ศุลกากรจึงสามารถใช้
ประสบการณ์ ความชำนาญ และเทคโนโลย ีท ี ่ ใช ้กับ 
ผู้ให้บริการคลังสินค้าระดับ AEO ในการขยายโครงการ 
ให้ครอบคลุมผู้จัดตั้งเขตปลอดอากรได้  

อนึ่ง ในบางกรณี ผู้จัดตั้งเขตปลอดอากรยังมีอำนาจ
กำหนดลักษณะกิจการที่อนุญาตและคัดกรองผู้ประกอบการ 
ที ่ประสงค ์ประกอบกิจการภายในเขตโดยไม่ต ้องขอ 
ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ การขยาย
โครงการ AEO ให้ครอบคลุมผู้จัดตั้งเขตปลอดอากรจึงมี
ความสำคัญยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่า ผู ้ประกอบกิจการภายใน 
เขตปลอดอากรเป็นผู้ประกอบการที่น่าเชื ่อถือ ในการนี้ 
บางประเทศกำหนดเงื ่อนไขให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
เขตปลอดอากรต้องเชื่อมต่อกับระบบของศุลกากรด้วย 

2. ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร (free zone tenant 
company) เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจภายในเขตปลอดอากร 

เช่น การซื้อขาย การจัดการกับสินค้า (การคัดเกรด การบรรจุ
หีบห่อใหม่ การติดฉลาก การจัดจำหน่าย การผลิต ฯลฯ) 
การให้บริการโลจิสติกส์ และบริการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
หรืออาจเป็นผู ้ผลิตเพื ่อส่งออกที ่ใช้สิทธิประโยชน์ของ 
เขตปลอดอากร เช่น การยกเว้นภาษี การจัดเก็บสินค้าใน
ระยะยาวหรือไม่จำกัดเวลา เป็นต้น อนึ่ ง ในปัจจุบัน  
ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการพื้นที่ขายสินค้าออนไลน์ 
(e-commerce platform) ได้เข้ามาใช้บริการเขตปลอดอากร
เพื่อคัดเกรด บรรจุหีบห่อใหม่ และติดฉลากสินค้าโดยไม่มี
การผลิตสินค้า ที่ผ่านมา เนื่องจากศุลกากรดำเนินโครงการ 
AEO ที ่ครอบคลุมผู ้นำเข้า/ส่งออก (รวมถึงผู ้ผลิตเพื่อ
ส่งออก) และผู้จัดจำหน่ายมาแล้ว การขยายโครงการให้
ครอบคลุมผู้ประกอบกิจการภายในเขตปลอดอากรจึงไม่ใช่
เร่ืองใหม่  

เนื่องจากเขตปลอดอากรมีลักษณะเฉพาะบางประการ 
เช่น พื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ กิจการที่หลากหลาย ปริมาณ
สินค้าและผู ้ประกอบการที ่มีจำนวนมาก การจัดเก็บ
สินค้าที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาโดยมีการตรวจสอบทาง
ศุลกากรที ่น้อยกว่า เป็นต้น จึงอาจต้องปรับเปลี ่ยน
หลักการ AEO ที ่ใช ้ก ับผ ู ้ ให ้บร ิการคลังส ินค้าหรือ 
ผู้ส่งออก/นำเข้า เมื่อนำมาใช้กับผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร
หรือผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตามแต่กรณี 

 
อ้างอิง 
WCO. WCO Secretariat Note: Expanding the Concept of Authorized 

Economic Operator to Free Zone Stakeholders. 
http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-
tools/tools/safe-package/secretariat-note-aeo-fzs_en.pdf?la=en . 
Accessed 10 August 2021. 

WCO. Compendium of Authorized Economic Operator Programmes. WCO: 2020. 
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หลกัการทัว่ไปของ

ผูป้ระกอบการ AEO  

สามารถน ามาใชก้บั 

เขตปลอดอากรไดเ้พียงไร 

ในการดำเนินโครงการ AEO กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
เขตปลอดอากรนั ้น หลักเกณฑ์ทั ่วไปทั ้ง 13 ข้อใน SAFE 
Framework of Standard (SAFE) Annex IV ท ี ่ ใช ้ กั บ
ผู้ประกอบการ AEO อื่น ๆ  สามารถนำมาใช้กับผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับเขตปลอดอากรได้เช่นกัน อนึ่ง ในขณะเดียวกัน 
SAFE คำนึงถึงความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานระหว่าง
ประเทศ จ ึงเป ิดช ่องทางให ้ปรับเปลี ่ยนมาตรฐานด้าน 
ความปลอดภัยให้เข้ากับรูปแบบการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการเป็นกรณีไป 

ด้วยเหต ุน ี ้  ในการกำหนดเง ื ่ อนไขและ
หลักเกณฑ์สำหรับมาตรฐานต่าง ๆ  สำหรับ
โครงการ AEO ศุลกากรจึงควรพิจารณา
ลักษณะเฉพาะของเขตปลอดอากร เช่น 
พื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ ปริมาณสินค้าและจำนวน
ผู้ประกอบการภายในเขต ระยะเวลาการจัดเก็บ
ส ินค ้าท ี ่นานหรือไม ่ม ีกำหนดระยะเวลา การผ ่อนคลาย 
การตรวจสอบโดยศุลกากร เป็นต้น ในการนี้ WCO ได้เสนอแนะ
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับหลักเกณฑ์บางข้อจากจำนวน 13 ข้อ 
ใน SAFE Annex IV เพื่อเป็นแนวทางสำหรับศุลกากรที่ประสงค์
จัดตั้งโครงการ AEO สำหรับเขตปลอดอากร ดังนี้ 

1. มีประวัติที่ดีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของศุลกากร 
โดยศุลกากรดำเน ินการเพ ิกถอนใบอนุญาตหากพบ 
การกระทำความผิดหรือการสูญหายของสินค้า 

2. มีระบบบริหารจัดการเอกสารทางการค้าที ่ดี  
กล่าวคือ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่โปร่งใสที่สามารถ
บริหารจัดการข้อมูลได้ถูกต้องแม่นยำเท่าที่จะสามารถกระทำได้ 
เช่น ใบตราส่ง (B/L) บัญชีสินค้าคงคลัง (inventory book) 
บัญชีการเงิน และเอกสารอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า 
สินค้าคงคลัง และการประกอบกิจการของบริษัทภายใน
เขตปลอดอากร 

3. การปรึกษา การให้ความร่วมมือ และการสื่อสาร 
โดยศุลกากรเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบกระบวนการ
พิจารณาคำร้องของผู้ที่ประสงค์ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

4. การศึกษา การฝึกอบรม และการสร้างความตระหนกั 
มีโครงการให้ความรู้และฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับนโยบาย

รักษาความปลอดภัยในเขตปลอดอากรและ
ข้อห้ามต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด สินค้าละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าที่เก่ียวข้องกับ
การกระทำความผิดทางภาษีหรือสำแดง
ถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นเท็จ อาวุธที่มีขนาดเล็ก

หรือน้ำหนักเบา ว ัตถุระเบ ิด ส ินค้าที่
เกี ่ยวข้องกับการฟอกเงิน โบราณวัตถุที ่ถูก

โจรกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีระบบแจ้งเตือนกรณี
ตรวจพบสินค้าต ้องสงสัยดังกล่าว ไม่ว ่าจะนำเข้ามา 
เพื่อบริโภคภายในประเทศ ขนส่งผ่านแดน/ถ่ายลำ หรือ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ  

5. การแลกเปลี่ยน การเข้าถึง และการเก็บรักษา
ข้อมูลเป็นความลับ  มีการเชื ่อมโยงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู ้จัดตั ้งเขตปลอดอากรและ/หรือระบบ

Credit: Medium 
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จัดเก็บข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า ข้อมูลสินค้าคงคลัง และ
ข้อมูลการดำเนินการต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ เข้ากับ
ระบบของศุลกากร 

6. ความปลอดภัยของสินค้า มีกลไกการบริหารจัดการ
ด้วยตนเองที ่ดีพอสำหรับสินค้าที ่จัดเก็บในเขตปลอดอากร  
และมีการตรวจสอบบัญชีเป็นระยะโดยผู ้จ ัดตั ้งและ/หรือ
ศุลกากร รวมทั้งให้ศุลกากรเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ  
(หากศุลกากรเห็นว่าจำเป็น) 

7. ความปลอดภัยของสถานที่ ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ของศุลกากรด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างและมาตรฐานอ่ืน  ๆ
ที่ใช้ในเขตปลอดอากรสำหรับการตรวจสอบทางศุลกากร เช่น 
ด่านสำหรับตรวจสอบ รั ้วที ่ปิดล้อมพื ้นที ่ บริเวณสำหรับ
ตรวจสอบสินค้า ระบบกล้องรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์
สำหรับตรวจสอบโดยไม่เปิดตรวจ เครือข่ายข้อมูลที่เชื่อมโยง
กับศุลกากร เป็นต้น 

สำหรับผูป้ระกอบการที่ผา่นการพิจารณา ศุลกากรอาจให้
สิทธิประโยชน์โดยเฉพาะ ดังนี ้

สิทธิประโยชน์สำหรับผูจ้ัดตัง้เขตปลอดอากร 
1. คำร้องขอจัดตั ้งเขตปลอดอากรแห่งใหม่ได้รับ

พิจารณาอนุญาตเร็วขึ้น 
2. คำร้องขอสำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร

รายใหม่ได้รับพิจารณาอนุญาตเร็วขึ้น 
3. ได้รับยกเว้นการตรวจสอบประวัติหรือเอกสารที่โดยปกติ

ต้องใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งเขตปลอดอากร 
4. ได้รับยกเว้นจากข้อกำหนดให้ยื ่นเอกสารรับรอง

สภาพคล่องทางการเงิน 

5. ไม่ต้องวางหลักประกันทางการเงินหรือลดจำนวน
หลักประกัน รวมถึงข้อกำหนดอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการขอ
ใบอนุญาต 

6. ใบอนุญาตจัดตั ้งเขตปลอดอากรได้รับการขยาย
ระยะเวลาให้เท่ากับระยะเวลาที่เป็นผู้ประกอบการ AEO 

7. ใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรได้รับการต่ออายุ
โดยอัตโนมัติ 

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 
1. ได้รับสิทธิในการชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2. สามารถดำเนินการขอใบอนุญาตหรือขอรับรอง

โดยยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3. สามารถเลื่อนการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมหรือ

ชำระภาษีเป็นงวดได้ 
4. ไม่ต้องวางหลักประกันทางการเงินหรือลดจำนวน

หลักประกัน  
5. ได้รับคืนอากรเร็วขึ้น 
6. ได้รับเงินคืนและคำวินิจฉัยที่เร็วข้ึน 
7. สามารถรับรองถ่ินกำเนิดสินค้าและใบรับรองอ่ืน ๆ 

ได้ด้วยตัวเองที่เกี ่ยวข้องกับการใช้สิทธิตามความตกลง
การค้าหรือการตรวจปล่อยสินค้า 

8. สามารถยื ่นใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์โดย 
ไม่ต้องมีเอกสารประกอบ 

9. ได้รับใบอนุญาตส่งออกโดยไม่ต้องเคลื ่อนย้าย
สินค้ามายังสถานที่ปฏิบัติงานของศุลกากร 

10. สามารถเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้า
ที ่โรงงานสำหรับการส ่งออกไปยังท่าบริการตู ้ส ินค้า 
(container terminal) ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านสถานี
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ระหว่างทางสำหรับบรรจุหรือนำสินค้าออก (container 
freight station) 

11. สามารถขอตรวจปล่อยสินค้าก่อนสินค้ามาถึงได้ 
(pre-arrival clearance) 

12. สามารถขอปฏิบัติพิธีการแบบย่อได้ (simplified 
procedure)  

13. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการจัดทำนโยบายหรือ
โครงการที่เก่ียวข้องกับเขตปลอดอากร 

ในปัจจุบัน ผู้เกี ่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-commerce) ได้หันมาใช้บริการเขตปลอดอากรเพื่อ
ความสะดวกในการจัดส่งสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
 ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน WCO 
จึงเสนอแนวคิดขยายโครงการ AEO ไปยังผู ้เกี ่ยวข้องกับ 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพื่อให้เข้ากับบริบทการค้าใน
ขณะนี ้ท ี ่ผ ู ้บร ิโภคหันมาซื ้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น 
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และยังคงมีแนวโน้ม
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องแม้ Covid-19 สิ้นสุดลงก็ตาม 
 
อ้างอิง 
WCO. WCO Secretariat Note: Expanding the Concept of 

Authorized Economic Operator to Free Zone 
Stakeholders. http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instru
ments-and-tools/tools/safe-package/secretariat-note-
aeo-fzs_en.pdf?la=en . Accessed 10 August 2021. 

WCO SAFE Framework of Standards 2021. 

 

บทบาทของ AEO  

ในการอ านวยความสะดวก

และยกระดบั  

E-COMMERCE 

การเติบโตอย่างต่อเนื ่องของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-commerce) นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจในระดับโลก กระตุ้น
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรูปแบบการประกอบ
กิจการและแนวโน้มการบริโภคใหม่ ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ที่ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 
และมีแนวโน้มว่า การพาณิชย์อ ิเล ็กทรอนิกส์จะยังคง 
ขยายตัวอย่างต ่อเน ื ่องหลังจากที ่  Covid-19 สิ ้นส ุดลง  
ในขณะเดียวกัน บริบททางการค้าที ่เปลี ่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วนี้นำมาซึ่งข้อท้าทายสำหรับศุลกากรในการบริหาร
จ ัดการปร ิมาณสินค้าท ี ่ล ้นทะลักเข ้ามาทั ้งในประเด็น 
การอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ในสถานการณ์ดังกล่าว Framework of Standards on Cross 
Border E-commerce (E-commerce FoS) มาตรฐานท ี ่  6 
(Standard 6) เสนอแนะให้ศุลกากรสำรวจความเป็นไปได้ใน 
การขยายโครงการ AEO และความตกลงยอมรับร่วมกันให้
ครอบคล ุมผ ู ้ประกอบการท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้ที ่ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง 
(intermediary) ระหว่างผู้ขายและผู้ซื ้อ เพื่อให้ผู ้ประกอบการ
ขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (MSMEs) และประชาชน
ทั ่วไปได ้ร ับประโยชน์จากการขยายต ัวของการพาณ ิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ มาตรฐานที่ 11 (Standard 11) เสนอแนะ
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ให้ศุลกากรสร้างและกระชับความสัมพันธ์กับผู้เกี ่ยวข้องกับ 
การพาณิชย์อ ิเล ็กทรอนิกส์เพ ื ่อประโยชน ์ในการสื ่อสาร  
การประสานงาน และความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายและ
การอำนวยความสะดวก 

ในห่วงโซ่อุปทานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องหลายประเภท เช่น ผู้ขาย ผู้ให้บริการพื้นที่ขายออนไลน์ 
ศูนย์กระจายสินค้า ไปรษณีย์ ผู้ให้บริการขนส่งของเร่งด่วน เป็นต้น 
ความเข้าใจบทบาทของผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละรูปแบบของ
การประกอบธุรกิจ (business model) จึงมีความสำคัญสำหรับ
ศุลกากรในการพิจารณาขยายโครงการ AEO ตามความเหมาะสม 
อนึ่ง รูปแบบการประกอบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในปัจจุบันอาจแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ผู้ขายเป็นผู้บริหารจัดการ (self-run model) การซื้อขาย
เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของผู้ขาย 

2. ผู้ขายเป็นผู้บริหารจัดการบางส่วน (half-run model) 
ผู้ขายนำเสนอสินค้าบนพื้นที่ของผู้ให้บริการพื้นที่ขายออนไลน์ 
(e-commerce platform/marketplace) และทำสัญญาซื้อขาย
โดยตรงกับผู้ซื้อ 

3. การซ ื ้อขายบนพ ื ้นท ี ่ออนไลน ์ (e-commerce 
platform/marketplace model) การซื้อขายเกดิขึ้นบนพื้นที่
ของผู้ให้บริการพื้นที่ขายออนไลน์เช่นกัน แต่ผู้ซื้อทำสัญญาซื้อ
ขายกับผู้ให้บริการพื้นที่ขายออนไลน์โดยไม่ทราบอัตลักษณ์ของผู้ขาย 

4. การใช ้ศ ูนย ์กระจายสินค ้า (fulfilment centre 
model) ผู ้ให้บริการพื ้นที ่ขายออนไลน์บางรายมีคลังสินค้า
สำหรับให้บริการด้านโลจิสติกส์ในทุกขั้นตอน เช่น การจัดเก็บ 
การแกะหีบห่อ การแยกประเภท การบรรจุหีบห่อใหม่ และ 
การขนส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อโดยตรง อนึ่ง ศูนย์กระจายสินค้ามี
หลายประเภท เช่น 

4.1 ศูนย์กระจายสินค้าที ่อยู ่ในเขตปลอดอากรหรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บน สินค้าจากต่างประเทศถูกจัดเก็บไว้ในเขต
ปลอดอากรหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนจนกว่าจะมีการซื้อขาย และ
เมื่อการซื้อขายเกิดขึ้นแล้ว จึงปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อนำออก
จากเขตดังกล่าวสำหรับการส่งออกหรือจัดส่งให้ผู้ซื้อ 

4.2 ศูนย์กระจายสินค้าที่ตั้งอยู่ภายในประเทศ สินค้าจาก
ต ่างประเทศผ ่านการตรวจปล ่อยก ่อนนำมาจ ัดเก ็บใน 
ศูนย์กระจายสินค้าจนกว่าจะมีการซื้อขาย และเมื่อมีการซื้อขาย
แล้ว จึงจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อภายในประเทศ อนึ่ง ผู้ให้บริการ
ศูนย์กระจายสินค้าอาจเป็นหรือไม่เป็นผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าตาม
กฎหมายศุลกากร 

จากรูปแบบการประกอบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ข้างต้น ศุลกากรอาจพิจารณาสร้างความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องใน
รูปแบบดังต่อไปนี้ 

1. ขยายโครงการ AEO ให้ครอบคลุมศูนย์กระจายสินค้า 
(fulfilment centre) ศูนย์กระจายสินค้าที ่ตั ้งอยู่ในประเทศ
นำเข้าสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการพื้นที ่ขาย
ออนไลน์และผู้ขายได้ ดังนั้น หากศุลกากรมีโครงการ AEO กับ 
ผู้ให้บริการคลังสินค้าหรือผู้จัดตั้งคลังสินค้าอยู่แล้ว การขยาย
โครงการให้ครอบคลุมศูนย์กระจายสินค้าจึงเป็นตัวเลือกที่ดี
ตัวเลือกหนึ่งซึ ่งจะช่วยให้ผู ้ประกอบการขนาดย่อม ขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง (MSMEs) ได้รับสิทธิประโยชน์
ด้วย ในการนี้ ศุลกากรอาจพิจารณาให้ศูนย์
กระจายสินค้าร้องขอเป็นผู้ประกอบการ AEO 
ในฐานะตัวแทนของผู ้ให้บริการพื ้นที ่ขาย
ออนไลน ์ และให ้ข ึ ้ นทะเบ ี ยนผ ู ้ ขายใน
ต่างประเทศเป็นผู ้ประกอบการในห่วงโซ่
อุปทานของศูนย์กระจายสินค้า 

Credit: Fortune Payments 
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2. ใช้ความตกลงให้ความช่วยเหลือทางศุลกากรระหว่างกัน 
(Customs Mutual Administrative Assistance 
Agreement: CMAA) และความตกลงยอมรับร่วมกันสำหรับ
โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO (AEO’s Mutual 
Recognition Agreement: MRA) ศุลกากรในประเทศส่งออก
และประเทศนำเข้าสามารถใช้ CMAA และ MRA ในการขยาย
โครงการ AEO ให ้ครอบคล ุมผู ้ขายและผ ู ้ ให ้บร ิการพื ้นที่  
ขายออนไลน์ที่ตั้งอยู่ในประเทศภาคีได้ 

3. ใช้ระบบลงทะเบียน (registration system) ในกรณีที่
ศ ุลกากรประเทศนำเข้ากำหนดให้ผู ้ประกอบการที ่ไม่ได ้มี  
สถานประกอบการในประเทศเป็นผู้จัดเก็บและชำระภาษีแทน 
การใช้ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการเหล่านั้นกับศุลกากรหรือ
สรรพากรอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบ
และรับรองผู้ประกอบการอาจกระทำได้ยากหากไม่มีความตกลง
ทางศุลกากรกับประเทศส่งออกดังเช่นในกรณีที่ 2 

อนึ ่ง ไปรษณีย ์และผู ้ให ้บร ิการขนส่งของเร ่งด ่วนเป็น
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดในการนำเข้า/ส่งออก ดังนั้น การขยายโครงการ 
AEO ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการประเภทนี้จึงมีความสำคัญ
ยิ ่งในการยกระดับความมั ่นคงปลอดภัยและการอำนวย 
ความสะดวกในห่วงโซ่อุปทานด้วย  

อ้างอิง 
WCO. WCO Secretariat Note: Expanding the Concept of Authorized 

Economic Operator to Free Zone Stakeholders. 
http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-
and-tools/tools/safe-package/secretariat-note-aeo-
fzs_en.pdf?la=en . Accessed 10 August 2021. 

WCO Cross-Border E-Commerce Framework of Standards 2018. 

แนวทางการปรบัใช ้

หลกัการ AEO กบั  

E-COMMERCE 

ในการดำเน ินโครงการ AEO ก ับผ ู ้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ข้อกำหนด 
หลักเกณฑ์ และเง ื ่อนไขทั ่วไปทั ้ง 13 ข้อใน SAFE 
Annex IV ที่ใช้กับผู้ประกอบการ AEO อื่น ๆ สามารถ
นำมาใช้กับผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นกัน อนึ่ง 
ในขณะเดียวกัน SAFE คำนึงถึงความซับซ้อนของห่วงโซ่
อุปทานระหว่างประเทศ จึงเปิดช่องทางให้ปรับเปลี่ยน
มาตรฐานด ้านความปลอดภ ัยให ้ เข ้าก ับร ูปแบบ 
การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการเป็นกรณีไป 

ด้วยเหตุนี ้ ในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สำหรับ
มาตรฐานต่าง ๆ สำหรับโครงการ AEO ศุลกากรจึงควร
พิจารณาลักษณะเฉพาะของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น  

1. สินค้าที่ซื้อขายมักมีมูลค่าต่ำและมีปริมาณพัสดุ
ขนาดเล็กจำนวนมาก  

2. มีผ ู ้ประกอบการจำนวนมากและหลากหลายรวมถึง
ผู้ประกอบการขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (MSMEs) 

3. ความต้องการของผู้บริโภคที่ให้จัดส่งสินค้าด้วย
ความรวดเร็ว 

4. การส่งคืนสินค้าและการขอคืนเง ินที ่ เก ิดขึ้น
บ่อยครั้ง 
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5. ขั้นตอนต่าง ๆ มักกระทำผ่านคอมพิวเตอร์ (highly 
digitalized environment) หร ือ  สภาพแวดล ้อมท ี ่มี  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสูงขึ้น  

6. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการ 

ความสำเร็จของโครงการ AEO ส่วนหนึ่งขึ ้นอยู่กับสิทธิ
ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ โดย SAFE Annex IV 
ยกตัวอย่างสิทธิประโยชน์ทั้งสำหรับผู้ประกอบการทุกราย 
(general benefits) และสำหรับผู ้ประกอบการในแต่ละ
ประเภท (operator-specific benefits) อย ่างไรก ็ตาม 
SAFE ฉบับล่าสุด (ค.ศ. 2021) ยกตัวอย่างสิทธิประโยชน์
ประการหลังเฉพาะสำหรับผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ให้บริการ
คลังสินค้า ตัวแทนออกของ ผู้ให้บริการท่าเรือ ผู้ให้บริการ
ขนส่ง และผู ้ให้บริการโลจิสติกส ์ ในการนี ้  WCO จึง
เสนอแนะตัวอย่างสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทาง
สำหรับศุลกากรในการขยายโครงการ AEO โดยหารืออย่าง
ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เช่น 

1. ผู ้ประกอบการได้รับการอำนวยความสะดวกใน
ขั ้นตอนการส ่งค ืนส ินค ้า เช ่น สามารถเข ้าใช ้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการคืนอากร/การคืนเงิน หากปฏิบตัิ
ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลและการกระทบยอดบัญชี 
(reconciliation) ระหว่างสินค้านำเข้าและสินค้าที่ส่งคืน 

2. สามารถใช้บริการชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
3. สามารถดำเนนิการขอใบอนุญาตหรือขอรับรอง

โดยยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ได้รับสิทธิยื่นใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องยื่น

เอกสารประกอบหากส่งข้อมูลล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
5. สามารถเลือกยื่นใบขนสนิค้าขาออก/ขาเข้าต่อ

สำนักงานศลุกากรที่ใดก็ได้ 
6. สามารถเลื่อนการชำระภาษแีละค่าธรรมเนียมหรือ

ชำระภาษีเป็นงวดได ้
7. ได้รับพิจารณาคนือากร คืนภาษี และใบอนุญาต

อ่ืน ๆ ที่รวดเร็วขึ้น 
8. แต่งตั้งผู้จัดการบัญชีโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่

เก่ียวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการประสานงาน
และแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับศลุกากร 

9. สามารถใช้บริการของศุลกากรนอกเวลาทำการปกติ 

Credit: RetailDetail EU 

Credit: Blog Les Jeudis 
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10. ได้รับสิทธิยื ่นคำร้องอิเล็กทรอนิกส์เพื ่อขอคำ
วินิจฉัยการประเมินราคาศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร และ
ถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า และคำร้องจะได้รับการพิจารณาที่
เร็วขึ้น 

11. ได้ร ับส่วนลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับ 
การจัดเก็บในคลังสินค้า ใบอนุญาต และการบริการอ่ืน ๆ 

12. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการจัดทำนโยบายหรือโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 

13. ได้ร ับสิทธิลำดับแรกในการเข้าร่วมโครงการ 
นำร่องใหม่ ๆ ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 

ในขั้นตอนการพิจารณาคำร้องและตรวจสอบผู้ประกอบการนั้น 
ศุลกากรควรคำนึงถึงล ักษณะเฉพาะของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายมักมีสถานประกอบ
กิจการหรือถิ่นพำนักในต่างประเทศ โดย WCO เสนอแนะ
แนวทาง 2 วิธีในเบื้องต้น ได้แก่ 

1. การอนุญาตและรับรองทางออนไลน์ เป็นวิธีการ
สำค ัญ ในการขยาย โครง กา ร  AEO ให ้ ค รอบคลุ ม
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากผู้ประกอบการเหล่านี้อาจมีถิ่นฐานนอกประเทศ
นำเข้า นอกจากนี้ ยังมีความสอดคล้องกับลักษณะของ
กิจการประเภทนี้ที ่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหาร
จัดการและการจัดเก็บข้อมูลอยู ่แล้ว หน่วยงานรัฐที่
รับผิดชอบจึงควรพิจารณาใช้จุดเด่นดังกล่าวในการสร้าง
ระบบอนุญาตและรับรองผู้ประกอบการทางออนไลน์ซึ่ง
ช่วยลดการสัมผัสทางกายภาพในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วย 

2. การให้บุคคลที่สามเป็นผู้รับรอง SAFE เสนอแนะ
ให้แต่งตั้งบุคคลที่สามเป็นผู้ประเมินหรือรับรองการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของผู้ประกอบการ
ที่ยื่นคำร้อง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรยังมีสิทธิร้อง
ขอให้ศุลกากรเป็นผู้ตรวจสอบรับรองโดยตรง และศุลกากร
ควรเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจเป็นที่สิ้นสุดในการ
รับรองหรือระงับสถานะ AEO 

อนึ่ง การให้บุคคลที่สามเป็นผู้รับรองเป็นตัวเลือกที่ดีอีก
ตัวเลือกหนึ่งสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพราะผู้ให้
บร ิการพ ื ้นท ี ่ ขายส ินค ้ าออนไลน ์หร ือผ ู ้ ขายม ักมี  
สถานประกอบกิจการหรือถิ่นฐานในต่างประเทศ นอกจากนี้ 
ประเทศที ่มีความตกลงให้ความช่วยเหลือทางศุลกากร
ระหว่างกัน (CMAA) อาจพิจารณาขอความร่วมมือตาม
ความตกลงด ังกล่าวให้ศ ุลกากรของประเทศภาคีเป็น 
ผู้อนุญาตและรับรองผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในประเทศภาคีน้ัน 
 
อ้างอิง 
WCO. WCO Secretariat Note: Expanding the Concept of 

Authorized Economic Operator to Free Zone 
Stakeholders. http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instru
ments-and-tools/tools/safe-package/secretariat-note-
aeo-fzs_en.pdf?la=en . Accessed 10 August 2021. 

WCO SAFE Framework of Standards 2021. 
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โครงการ AEO  

ระดบัสหภาพศลุกากร 

และความตกลงยอมรบัรว่มกนั 

ระดบัพหภุาคี:  

ค าตอบส าหรบัโครงการ 

AEO ในอนาคต 

ในยุคปัจจุบันที่ห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศมีความซับซ้อน
และเปลี ่ยนแปลงอย่างต่อเนื ่องและมาพร้อมกับภัยด้าน 
ความมั่นคงใหม่  ๆประชาคมศุลกากรโลกได้คิดค้นวิธียกระดับ
โครงการ AEO ไปอีกขั้นด้วยการขยายโครงการให้ครอบคลุม
กลุ ่มประเทศในสหภาพศุลกากร (customs union) หรือ 
การจ ัดทำความตกลงยอมร ับร ่วมก ันระด ับพห ุภาคี  
(plurilateral mutual recognition agreement/arrangement) 
เพื่อประสานหลักการและข้อกำหนดต่าง ๆ  ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและคาดการณ์ได้แทนความร่วมมือในระดับทวิภาค ี

หลักการของความร่วมมือทั ้ง 2 ประเภทข้างต้นถูก
บ ัญญัต ิไว ้ใน SAFE ฉบับป ี ค.ศ. 2021  
(พ.ศ. 2564) และใน AEO Mutual 
Recognition Strategy ที่ WCO เผยแพร่
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการบังคับใช้ 
ซึ่งอาจสรุปสาระได้ ดังนี้  

 
 
 

1. โครงการ AEO ในสหภาพศุลกากรระดับภูมิภาค  
หลักการของโครงการ AEO ประเภทนี้ คือ ประเทศสมาชิก

สหภาพศุลกากรกำหนดข้อตกลงเก ี ่ยวก ับการตรวจสอบ  
การรับรอง การระงับ การเพิกถอน การคืนสถานะ AEO และ 
สิทธิประโยชน์ร่วมกันเป็นมาตรฐานเดียว ผู้ประกอบการที่ไดร้ับ
สถานะ AEO ในประเทศสมาชิกหนึ่งจะได้ร ับการรับรองใน
ประเทศสมาชิกอ่ืนด้วย  

โครงการ AEO ในระดับสหภาพศุลกากรมีบทบาทสำคัญใน
การส่งเสริมและยกระดับการบังคับใช้มาตรการใน SAFE ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมทั้งนำไปสู่การจัดตั้งกลไกอ่ืน  ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ความตกลงยอมรับร่วมกัน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังช่วย
กระชับการรวมกลุ่มทั้งในและระหว่างภูมิภาคอันเป็นประโยชน์
ต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการด้วย 

อนึ่ง โครงการ AEO ประเภทนี้ยังช่วยลดจำนวนความตกลง
ยอมรับร่วมกันและลดต้นทุนในการปฏิบัติตามความตกลงแต่ละ
ฉบับ กล่าวคือ เมื่อประเทศสมาชิกตกลงดำเนินโครงการ AEO ใน
สหภาพศุลกากรแล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำความตกลง
ยอมรับร่วมระหว่างกันอีก และในขณะเดียวกัน ประเทศสมาชิก

อาจร ่วมกันทำความตกลงยอมรับร ่วมกับ
ประเทศนอกกลุ ่มเพียงฉบับเดียวแทน 
การทำความตกลงแยกต่างหากสำหรับแต่

ละประเทศสมาชิกด้วย 
EU เป็นการรวมกลุ่มที่ประสบ

ความสำเร็จในการดำเนินโครงการ 
AEO ระด ับสหภาพศ ุลกากรซึ่ ง

เริ่มต้นในปี 2551 และเป็นโครงการ AEO 
ประเภทนี ้โครงการแรกในโลก โดยทุก

ประเทศสมาชิกตกลงใช้เงื่อนไข กฎเกณฑ์ Credit: European Commission 
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และให้สิทธิประโยชน์ที่เหมือนกัน นอกจากนี้ ยังมีโครงการ AEO 
ประเภทน ี ้ ในประชาคมแอฟร ิกาตะว ันออก (East African 
Community)2 และสหภาพศุลกากรแอฟริกาใต้ (Southern 
African Customs Union)3 ด้วย  

2. ความตกลงยอมรับร่วมกันระดับพหุภาคี (Plurilateral MRA) 
สาระสำคัญของความตกลงยอมรับร่วมกันระดับพหุภาคี 

คือ ประเทศภาคีตกลงยอมรับว่า การตรวจสอบรับรองและ 
การให้สถานะ AEO แก่ผู้ประกอบการโดยประเทศภาคีรายหนึ่ง  

 
2 ได้แก่ บุรนุดี เคนยา รวันดา แทนซาเนยี และอูกนัดา 

มีผลเทียบเท่ากับโครงการ AEO ในประเทศภาคีรายอื่น และ
ผู้ประกอบการ AEO รายนั้นได้สิทธิประโยชน์ตามที่ตกลงร่วมกัน 

ในปัจจุบัน ความตกลงยอมรับร่วมกันมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี 
โดยข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564 WCO พบว่า มีความตกลงทวภิาค ี
87 ฉบับ การทำความตกลงแบบทวิภาคีเป็นภาระสำหรับศุลกากร
ทั้งในการเจรจากับแต่ละประเทศและการบังคับใช้ความตกลง
หลายฉบับ และเป็นต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับผู้ประกอบการที่
ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ตามความตกลงแต่ละฉบับด้วย 

3 ได้แก่ บอตสวานา เลโซโท นามเิบีย แอฟรกิาใต้ และสวาซิแลนด์ 

Credit: Air Sky International 
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ในการนี ้ การทำความตกลงพหุภาคีเป็นตัวเลือกที่ดีที่ 
ช่วยลดการทำความตกลงทวิภาคีและต้นทุนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับทั้งศุลกากรและผู้ประกอบการ รวมทั้งช่วยให้มาตรฐานใน
โครงการ AEO ของประเทศภาคีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อำนวย
ความสะดวกการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน และกระชับ 
การรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค 

ในปี 2559 ประเทศในกลุ ่มพันธมิตรแปซิฟิก Pacific 
Alliance Partners4 ลงนามแผนปฏ ิบ ัต ิการ (action plan)  
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความตกลงยอมรับร่วมกันระดับ
พหุภาคี ในระหว่างนี้ มีการเปรียบเทียบโครงการ AEO ของแต่ละ
ประเทศสมาชิก การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อตรวจสอบ
และรับรองผู้ประกอบการ และการจัดทำความตกลงในขั้นตอน
สุดท้ายซึ ่งประเทศภาคีได้ลงนามในปี 2561 โดยความตกลง
ดังกล่าวเป็นความตกลงยอมรับร่วมกันสำหรับผู้ประกอบการ 
AEO ระดับพหุภาคีฉบับแรกของโลก  

ประเทศภาคี ความตกลงอะกาเด ี ยร ์  (Agadir 
Agreement)5 ได้จัดทำความตกลงในปี 2559 เช่นกันแต่ยังคง
อยู่ในขั้นตอนการให้สัตยาบัน นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือใน
ล ั กษณะเด ี ยวก ั นในประชาคมแอนเด ี ยน (Andean 
Community)6 และกลุ ่มประเทศในอเมริกากลาง7 ซึ ่งต่าง 
ลงนามความตกลงไว้ในปี 2562 ส่วนในภูมิภาคอื่น ๆ นั้น กำลัง
อยู่ในขั้นตอนการจัดทำความตกลง เช่น กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำถูเมิน 
(Greater Tumen Initiative)8 ประเทศภาคีความตกลงการค้าเสรี
ยุโรปกลาง (Central European Free Trade Agreement)9 

 
4 ได้แก่ ชิล ีโคลอมเบีย เม็กซิโก และเปรู 
5 ได้แก่ ตนูิเซีย อยีิปต์ โมรอ็กโก และจอร์แดน 
6 ได้แก่ โบลิเวยี โคลอมเบีย เอกวาดอร์ และเปรู 
7 ได้แก่ คอสตารกิา กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ และปานามา 

โครงการ AEO ในระดับสหภาพศุลกากรและความตกลงยอมรับ
ร่วมในระดับพหุภาคีต่างมีบทบาทสำคัญในการประสาน 
ความแตกต่างของโครงการ AEO ในแต่ละประเทศภาคีให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และช่วยให้การบังคับใช้ข้อกำหนดต่าง  ๆ
ใน SAFE เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย การดำเนินการดังกล่าว
จึงเป็นผลดีต่อทั ้งศุลกากรและผู ้ประกอบการในประเด็น 
ด้านต้นทุน การยกระดับความมั่นคงปลอดภัย และการกระตุ้น
เศรษฐกิจทั ้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมทั้ง 
เป็นการตอบโจทย์ในบริบททางการค้าในยุคปัจจุบันอีกด้วย 

  
อ้างอิง 
WCO SAFE Framework of Standards 2021. 
WCO. Mutual Recognition Arrangement/Agreement Strategy 

Guide. WCO: June 2021. 
WCO. Pacific Alliance Members sign first plurilateral Mutual 
Recognition Arrangement.  

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/july
/pacific-alliance-members-sign-first-plurilateral-mutual-
recognition-arrangement.aspx . Accessed 11 August 
2021. 

 
 
 
 

8 ได้แก่ จีน เกาหลี มองโกเลีย และรัสเซยี 
9 ได้แก่ แอลเบเนยี บอสเนยีและเฮอร์เซโกวนีา นอรธ์มาซิโดเนยี มอลโดวา  
มอนเตเนโกร และเซอรเ์บีย 
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ศุลกากรฟินแลนด์จัดการสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกยึดเป็นของกลางอย่างไร 

 ในปัจจุบัน องค์กรอาชญากรรมหรือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและสารกระตุ้นต่าง ๆ ได้หันมาใช้
สกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrencies) ในการแลกเปลี่ยนสินค้า ในการนี้ ศุลกากรฟินแลนด์ได้เข้าตรวจยึดบิทคอยน์ 
(Bitcoin) และสกุลเงินดิจิทัลอ่ืน ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดดังกล่าวด้วย 

  สกุลเงินดิจิทัลที่ถูกยึดเป็นของกลางนี้ ศุลกากรฟินแลนด์ได้ตัดสินใจจำหน่ายเพื่อนำมาเป็นรายได้ของรัฐโดยวิธี
ประกวดราคาเพ่ือหานายหน้า (broker) ทีน่่าเชื่อถือเพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกนำไปใช้ในการฟอกเงินหรือการกระทำความผิดอ่ืน  ๆอีก 

 ในการนี้ ศุลกากรฟินแลนด์จะใช้วิธีคัดเลือกโดยการเจรจาและกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ  เช่น ต้องเป็นนายหน้าซื้อขาย
สกุลเงินดิจิทัลที่จดทะเบียนในประเทศของตน มีประสบการณ์ในการขายเงินดิจิทัลจำนวนมาก และมีกลไกป้องกัน
การฟอกเงินและตรวจสอบประวัติของผู้ซื้อ อนึ่ง การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้เปิดรับผู้ประกอบการในสหภาพยุโรป (EU) โดย
ศุลกากรฟินแลนด์จะคัดเลือกไม่เกิน 3 ราย เพื่อเข้าทำสัญญามูลค่ารวม 250,000 ยูโร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ
ประมาณ 9.8 ล้านบาท 

 ในปัจจุบัน ในการนี้ องค์การศุลกากรโลก (WCO) มุ่งมั่นสนับสนุนให้ศุลกากรเข้ามามีบทบาทในการปราบปราม 
การฟอกเงินผ่านธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ (trade-based money laundering: TMBL) มากยิ่งขึ้น เพราะศุลกากร
เป็นหน่วยงานหลักที่พรมแดนที่มีหน้าที่ควบคุมทั้งการเคลื่อนย้ายสินค้าและเงินตราในระบบการค้าระหว่างประเทศ 
ศุลกากรจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่การปราบปราม TBML โดยกรณีของศุลกากรฟินแลนด์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสื่อกลางที่องค์กรอาชญากรรมใช้ในการทำธุรกรรมและความจำเป็นสำหรับ
ศุลกากรในการหาวิธีจัดการกับทรัพย์สินที่ยึดมาได้นี้เพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกใช้ในการกระทำความผิดอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
อ้างอิง 
Finland Customs. Finnish Customs calls for a cryptocurrency broker through competitive negotiated procedure. https://tulli.fi/en/-

/finnish-customs-calls-for-a-cryptocurrency-broker-through-competitive-negotiated-procedure . Accessed 4 August 2021. 
Finland Public Procurement. Cryptocurrency brokerage service. 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/56611/notice/79301/overview . Accessed 4 August 2021. 
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ศุลกากรญี่ปุ่นเปิดให้บริการชำระภาษีที่ท่าอากาศยานผ่านแอพพลิชั่น 

 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) นี้ มีความจำเป็นต้องลดการสัมผัสเพื่อสกัดกั้น
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ด้วยเหตุนี้ ศุลกากรญี่ปุ่นจึงเปิดให้บริการชำระภาษีผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 
ณ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง ดังนี้ 
 1. ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (โตเกียว) 
 2. ท่าอากาศยานฮาเนดะ (โตเกียว) 
 3. ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ (โอซากา) 
 4. ท่าอากาศยานนานาชาติจูบุ (นาโกยา) 
 5. ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ (ฟุกุโอกะ) 
 6. ท่าอากาศยานจิโตเสะแห่งใหม่ (ฮอกไกโด) 

 การใช้บริการดังกล่าวมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ผู้ใช้งานดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LINE Pay หรือ au PAY บนสมาร์ทโฟน 
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพ่ือขอสแกนคิวอาร์โค้ด 
3. เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบและยืนยันค่าภาษีท่ีต้องชำระ 
4. ผู้ใช้งานแสดงหน้าจอต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรว่าได้ชำระเงินแล้ว 
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงิน 

อนึ่ง การชำระเงินผ่านแอพพลิชั่นดังกล่าว ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับใบเสร็จ และสามารถชำระเงินได้ในวงเงินที่จำกัด
เท่านั้น (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร) นอกจากนี้ ผู ้ใช้งานไม่สามารถชำระร่วมกับเงินสดได้ และต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดและค่าบริการของผู้ให้บริการเครือข่ายด้วยตนเอง 

ศุลกากรญี่ปุ่นแนะนำให้ผู้เดินทางเลือกชำระเงินด้วยวิธีดังกล่าวหากเลือกใช้ท่าอากาศยานข้างต้น และในขณะนี้ 
กำลังพิจารณาขยายการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานาฮา (โอกินาวา) ด้วย 
 
อ้างอิง 

Japan Customs. ６つの空港で関税等の納付にスマートフォン決済アプリを利用できます。. https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/smapay.htm . 
Accessed 6 August 2021. 
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บราซิลตรวจยึดโคเคน 1.3 ตัน บนเครือ่งบินเจ็ตส่วนตัวก่อนขนส่งมาเบลเยียม 

 เครื่องบินเจ็ตส่วนบุคคล Gulfstream IV ซึ่งเช่าเหมาลำจากบริษัทสัญชาติตุรกี ACM Air ออกเดินทางจาก
เมืองมาลากา (Malaga) ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ไปยังท่าอากาศยานปินโตมาร์ตินส์-ฟอร์ตาเลซา (Pinto 
Martins – Fortaleza) ประเทศบราซิล โดยก่อนหน้านี้ ตำรวจบราซิลได้รับแจ้งเตือนว่า เครื่องบินดังกล่าวจะบรรทุกโคเคน
เมื่อบินออกจากท่าอากาศยานอีกครั้งไปยังท่าอากาศยานบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 

 ในวันรุ่งขึ้น ตำรวจบราซิลจึงเข้าตรวจสอบบนเครื่องบิน
และขอให้ผู้โดยสารเปิดสัมภาระซึ่งพบว่า มีโคเคน 50 แพ็ค 
บรรจุอยู่เช่นเดียวกันในกระเป๋าเดินทางอีก 24 ใบ น้ำหนักรวม 1.3 ตัน 
มูลค่าตลาดราว 65 ล้านยูโร (ประมาณ 2.5 พันล้านบาท)  

 ผู้ถูกจับกุมเป็นชาวสเปนโดยถือหนังสือเดินทางที่ออกในเบลเยียมและมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทหลายแห่งที่ล้มละลาย
ไปก่อนหน้าในเมืองลีแอจ (Liège) ประเทศเบลเยียม แต่ไม่มีประวัติพัวพันกับการค้าหรือขนส่งยาเสพติด 

 การเข้าจับกุมและตรวจยึดโคเคนปริมาณมากในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ตรวจพบในเครื่องบินเจ็ตส่วนบุคคลในหรือ
ที่กำลังเดินทางมาประเทศเบลเยียม ในการนี้ เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า เนื่องจากที่ผ่านมามีการจับกุมและตรวจยึดยาเสพติด
หลายครั้ง ณ ท่าเรือแอนต์เวิร์ป (Antwerp) ประเทศเบลเยียม และท่าเรือรอตเตอร์ดัม (Rotterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
องค์กรอาชญากรรมจึงเลือกใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนบุคคลแทนเพราะมักมีการควบคุมตรวจสอบน้อยกว่าที่ท่าอากาศยาน 

 ในปัจจุบัน ประชาคมศุลกากรทั่วโลกกำลังให้ความสนใจกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติด 
การค้ามนุษย์ และการกระทำความผิดอ่ืน ๆ  โดยใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนบุคคลและเครื่องบินที่ทำการบินในรูปแบบการบินทั่วไป 
(general aviation) ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพ่ิมเติมได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ 
https://bit.ly/3rV8drQ 
 
อ้างอิง 
The Brussels Times.. A Belgian first: 1.3 tonnes of cocaine on a private jet. https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/180342/a-belgian-first-1-3-tonnes-of-

cocaine-on-a-private-jet/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1Y_g7vIAaMUhtXAEsX2cR1DtJk-
P4Uj27wobYi2BSr2xFAqrsskcCDZRA#Echobox=1628235884. Accessed 6 August 2021. 
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ศุลกากรฟินแลนด์เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดนโดยอัตโนมัติ 

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ศุลกากรฟินแลนด์ประกาศโครงการนำร่องตรวจปล่อยสินค้าโดยอัตโนมัติที่
ด่านพรมแดน Kivilompolo ระหว่างฟินแลนด์-นอร์เวย์ เพ่ืออำนวยความสะดวกทางการค้าและยกระดับความม่ันคง
ปลอดภัย  

 ในการนี้ ศุลกากรฟินแลนด์จะทดสอบเทคโนโลยีใหม่สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลและการระบุอัตลักษณ์
ของยานพาหนะเพ่ือให้การตรวจปล่อยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยในเบื้องต้นจะทดสอบกับพิธีการผ่านแดนสำหรับ
สินค้าที่ขนส่งมาจากนอร์เวย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาแซลมอนที่จะขนส่งต่อไปยังประเทศในเอเชีย  

 อนึ่ง โครงการในครั้งนี้ใช้แพลตฟอร์มที่จัดทำโดยภาคเอกชน (Vediafi และ MarshallAI) ซึ่งสามารถติดตาม
เส้นทางการขนส่งได้แบบเวลาจริง (real time) และเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างศุลกากรและคนขับรถ รวมทั้งช่วยให้
ศุลกากรเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ณ ด่านพรมแดน กล่าวคือ เมื่อยานพาหนะมาถึงด่าน กล้องจะอ่านข้อมูล
ของยานพาหนะและส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเพ่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ส่งมาล่วงหน้า หากข้อมูลไม่มีปัญหา 
เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ขับผ่านไปได้ แต่หากจำเป็น เจ้าหน้าที่จะ
สื่อสารกับคนขับรถผ่านระบบเพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือให้กระทำการ
อย่างอ่ืน 

โครงการนำร่องนี้มีแผนดำเนินการจนถึงสิ้นปี 2564 
ก่อนจะพิจารณาขยายโครงการไปยังด่านพรมแดนอ่ืน ๆ หาก
ประสบความสำเร็จ 

  

อ้างอิง 
Finland Customs.. Open-minded testing in Kivilompolo – Finnish Customs introduces pilot project for automated border crossing. 

https://tulli.fi/en/-/open-minded-testing-in-kivilompolo-finnish-customs-introduces-pilot-project-for-automated-border-crossing. 
Accessed 23 August 2021. 
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UNCTAD และ IATA ขยายความร่วมมือ ข่าวดสีำหรับ e-commerce 

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 
(IATA) ขยายความร่วมมือเพ่ืออำนวยความสะดวกการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ในการนี้ ทั้งสององค์กรตกลงผนวก Cargo-XML ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อมูลสินค้าที่จัดส่งทางอากาศ (air cargo 
messaging standards) ของ IATA เข้ากับ ASYCUDAWorld ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการทางศุลกากรโดยอัตโนมัติ
ของ UNCTAD เพ่ือให้การตรวจปล่อยสินค้าที่จัดส่งทางอากาศกระทำได้สะดวกขึ้น 

นอกจากนี้ ทั้ง UNCTAD และ IATA ยังมีแผนพัฒนา ASYCUDAWorld ไปอีกขั้นด้วยการเพ่ิมฟังก์ชั่น
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการเชื่อมต่อกับ EPIC ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มของ IATA สำหรับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้ผู้ประกอบการส่งข้อมูลที่กำหนด
มายังศุลกากรเป็นการล่วงหน้าได้ อนึ่ง ทั้งสององค์กรมีแผนแลกเปลี่ ยนข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น กฎระเบียบ
เกี่ยวกับสินค้าที่จัดส่งทางอากาศ ตารางเที่ยวบิน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับศุลกากรในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

UNCTAD และ IATA คาดว่า โครงการในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา ส่งเสริม
การปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิรูปการดำเนินงานในองค์กรให้มีความทันสมัย 

 
อ้างอิง 
UNCTAD. UNCTAD, IATA extend partnership to facilitate global trade. https://unctad.org/news/unctad-iata-extend-partnership-facilitate-global-

trade?ck_subscriber_id=638813816&utm_source=convertkit&utm_medium=email&utm_campaign=CTS+Weekly+Border+Management+Bri
ef+08-20-21%20-%206437949. Accessed 23 August 2021. 
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ออสเตรเลียและสิงคโปรเ์สร็จสิ้นการทดลองเชื่อมตอ่ศุลกากรและผูป้ระกอบการด้วย blockchain 

 ศุลกากรออสเตรเลีย (Australian border Force: ABF) สำนักงานคณะกรรมการด้านเทคโนโลยี
สารสน เทศของสิ งคโปร์  (Infocomm Media Development Authority: IMDA)) และศุลกากรสิ งคโปร์  
(Singapore Customs) ประกาศความสำเร็จในการทดลองเชื่อมต่อระบบด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 

 โครงการในครั้งนี้เป็นผลมาจากความตกลงว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างออสเตรเลียและสิงคโปร์ 
(Australia-Singapore Digital Economy Agreement) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ืออำนวยความสะดวกทางการค้า 
โดยทั้งสองฝ่ายใช้เทคโนโลยี TradeTrust เพ่ือให้ทั้งสองระบบสามารถทำงานประสานกันได้ (interoperability) 
ในการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบกระดาษในทุกขั้นตอน 

 ในการนี้ ศุลกากรออสเตรเลียออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูง 
สามารถตรวจสอบความถูกต้องและสืบหาที่มาได้ในทันทีโดยใช้คิวอาร์โค้ด (QR-code) ที่ผนวกเข้ากับหนังสือ
รับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่จะยื่นต่อศุลกากรสิงคโปร์ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม เช่น หอการค้าและอุตสาหกรรม
ออสเตรเลีย (Australian Chamber of Commerce and Industry) Australian Industry Group, ANZ Bank, 
DBS Bank, Standard Chartered และ Rio Tinto ต่างพอใจกับประสิทธิภาพทั้งในแง่ของเวลาและต้นทุนจาก
การใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินดังกล่าวเนื่องจากท่ีผ่านมาผู้ประกอบการต้องขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าใน
รูปแบบกระดาษซึ่งใช้ระยะเวลาหลายวันทั้งในการขนส่งทางไปรษณีย์มายังผู้ประกอบการที่ยื่นคำร้องและการส่ง
ต่อไปยังผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ เช่น ศุลกากร ตัวแทนออกของ ธนาคาร เป็นต้น  

 ในปัจจุบัน ศุลกากรในหลายประเทศให้ความสนใจกับเทคโนโลยีบล็อกเชนในการบริหารจัดการงานด้านศุลกากร 
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพ่ิมเติมได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) ฉบับเดือนตุลาคม 2562 ที่ https://bit.ly/3zcGcyK 

  

อ้างอิง 
Singapore Customs.. Australia and Singapore’s blockchain trial shows promising results for reducing transaction costs. 

https://www.customs.gov.sg/news-and-media/media-releases/2021-08-18-Media-Release.pdf. Accessed 23 August 2021. 
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การขนส่งทางบกกับทางเลือกใหม่สำหรับ e-commerce ในอาเซียน 

 ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการในอาเซียนกำลังให้ความสนใจการขนส่งทางบกมากขึ้นในฐานะทางเลือกที่มี
ต้นทุนที่ต่ำกว่าและปล่อยมลพิษน้อยกว่าการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งมีความสะดวกมากกว่าแต่ก่อนด้วยพิธีการ
ศุลกากรระดับอาเซียนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 DHL หนึ่ งในผู้ประกอบการโลจิสติกส์ รายใหญ่ของโลกรายงานว่า การเติบโตของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเป็นปัจจัยกระตุ้นอุปสงค์ของการขนส่งระหว่างประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงที่หลายประเทศในอาเซียนกำลังฟ้ืนตัวจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และ
ผู้ประกอบการกำลังกระจายฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานของตน นอกจากนี้ ยังมีการผ่อนคลายความเข้มงวด
และการยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยมาตรการใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบศุลกากรผ่านแดน
อาเซียน ASEAN Customs Transit System (ACTS) ที่อนุญาตให้ขนส่งสินค้าผ่านประเทศสมาชิกอาเซียนได้โดย
ใช้หนังสือค้ำประกันฉบับเดียวที่ครอบคลุมภาษีต่าง ๆ ตลอดทั้งเส้นทาง 
 ในการนี้  มีการคาดการณ์ว่า ตลาดบริการขนส่งทางบกในอาเซียนจะมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ย 
(Compound Average Growth Rate: CAGR) มากกว่าร้อยละ 8 ในช่วงปี  2563 -2568 และการซื้อสินค้า
ออนไลน์ของผู้บริโภคและระหว่างผู้ประกอบการ (B2B) อาจเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 70 ภายในปี 2570 ด้วยเหตุนี้ 
ความต้องการใช้บริการขนส่งจึงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นด้วย และในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ รายใหม่
หลายรายได้เข้าสู่ตลาดและให้บริการที่หลากหลายแก่ผู้บริโภค 
 เมื่อคำนึงถึงความผันผวนของค่าบริการการขนส่งทางอากาศและทางทะเลในช่วงการแพร่ระบาดของ 
Covid-19 การขนส่งทางบกหรือการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเป็นทางเลือกที่มีตุ้นทนคงที่กว่าและข้ามพรมแดน
ในได้ง่ายกว่าในอาเซียน นอกจากนี้ ในยุคปัจจุบันที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม การขนส่งทางบกจึง
มีแนวโน้มเป็นตัวเลือกที่น่าสนในใจอนาคต 
 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนได้ที่จดหมายข่าวศุลกากร (CPMU news) 
ฉบับเดือนมิถุนายน 2563 ที่ https://bit.ly/3sIXdOT 

อ้างอิง 
TECHWIRE ASiA. Why road freight is gaining traction in the SEA supply chain. https://techwireasia.com/2021/08/why-road-freight-is-gaining-traction-in-

the-sea-supply-chain/?ck_subscriber_id=638813816&utm_source=convertkit&utm_medium=email&utm_campaign=Supply+Chain+Newsletter+08-
23-21%20-%206453869. Accessed 24 August 2021. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย (บรัสเซลส์) ครั้งที่ 1/2564 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กร ุงบร ัสเซลส์  
จ ั ดการประช ุ มคณะกรรมการบร ิห าร 
ทีมประเทศไทย ครั ้งที่ 1/2564 เมื ่อวันที่  
11 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบทางไกล โดยมี 
ฯพณฯ นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต 
ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธาน ในการนี้  
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงยุทธศาสตร์
ความร่วมมือในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกของ

สหภาพยุโรป (EU) สถานะของความตกลงการค้าเสรีไทย-EU ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือและหุ้นส่วนไทย-EU 
และนโยบายกรีนดีล (Green Deal) ของ EU ในโอกาสนี้ นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และ
นางสาวนันท์นภัส สินจนานุรักษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายศุลกากร) ได้รายงานข้อเสนอของ EU ในการปฏิรูป
องค์การศุลกากรโลก (WCO) และความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ
ในประชาคมศุลกากรโลก 

ให้คำปรึกษาการนำเข้าเทคโนโลยีนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการชาวต่างชาติ 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายนิติ วิทยาเต็ม 
อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก 
ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร)  
ได้ให้การต้อนรับ Ms. Pia Jacque de Dixmude 
และ Mr. Maximilinan Royakkas เพ่ือให้คำปรึกษา
ด้านกฎระเบียบด้านศุลกากรที ่ เก ี ่ยวข้องกับ 
การส่งออกสินค้านวัตกรรมไปยังประเทศไทย  
ในโอกาสน ี ้  ผ ู ้ แทนจากสำน ักงานท ี ่ปร ึ กษา
การเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรปได้ 
เข้าร่วมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการด้วย  
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