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➢ วิสัยทัศน์ของรัฐบาลฝรั่งเศสเกีย่วกบั Blockchain 
และโครงการของศุลกากรฝรั่งเศสในการใช้ 
Blockchain กับพิธีการศุลกากร 

➢ ข้อเสนอแนะของ OECD ในการวางแผนนโยบาย 
Blockchain ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

➢ โครงการริเร่ิมและแผนยุทธศาสตร์ของศุลกากร
เกาหลีใต้ในการใช้ Blockchain บริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ 
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  
 นับตั้งแต่ที่ประชุม World Economic Forum ได้กล่าวถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 

เมื่ อปี  2559 นานาประเทศต่างตื่นตัวกับผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อนโยบาย 
ในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล รวมทั้งศักยภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้ในการช่วยให้ภาครัฐบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายตามที่ได้กำหนดด้วย ในการนี้ Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับ 
การกล่าวถึงมากที่สุดเทคโนโลยีหนึ่ง โดยที่ผ่านมา ศุลกากรบางประเทศได้เร่ิมต้นทดลองใช้ 
Blockchain ในการบริหารจัดการงานศุลกากรมาได้ระยะหนึ่ งแล้ว และมีแผนการขยาย 
การใช้งาน Blockchain ให้ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานตลอดทั้งสายตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภคด้วย 

Blockchain เป็นเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่กระจายการจัดเก็บไว้บนเครือข่าย 
แบบกระจายศูนย์ (distributed network) หรือไม่มีศูนย์กลาง กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมเครือข่าย 
แต่ละราย (node) ถูกเชื่อมต่อระหว่างกันโดยไม่ผ่าน server กลาง ทั้งนี้ การป้อนข้อมูลเข้าสู่ 
Blockchain ต้องได้รับความยินยอมจากทุก node เสียก่อน ภายหลังจากนั้น แต่ละ node จะ
ทำสำเนาข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดและบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของตนเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของ
เครือข่ายทั้งหมด โดยข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถถูกลบหรือเปลี่ยนแปลงได้ และด้วยความปลอดภัย
และค วาม โป ร่ ง ใสท างข้ อมู ล ดั งกล่ า วนี้  Blockchain จึ งถู กน ำ ไป ใช้ กั บ เงิน ดิ จิ ทั ล 
(cryptocurrency) เช่น Bitcoin รวมทั้งการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศด้วย 

อย่างไรก็ตาม การใช้ Blockchain ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานดังกล่าวโดย
เชื่อมโยงกับระบบของศุลกากรหรือหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ยังคงมีข้อท้าทายหลายประการ  
ด้วยเหตุนี้ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) จึงได้จัดตั้ง OECD 
Blockchain Policy Centre ในปี 2562 เพื่อสนับสนุนภาครัฐในการออกนโยบายเกี่ยวกับ 
Blockchain โดยการค้นคว้าวิจัย การให้คำแนะนำและสร้างมาตรฐาน การเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ การจัดประชุมเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้ง
การสร้างความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศ 

หนึ่งในการประชุมที่  OECD Blockchain Policy Centre จัดขึ้น คือ Blockchain 
Policy Forum ระหว่างวันที่  12 – 13 กันยายน 2562 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  
ในโอกาสนี้ สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ส่งผู้แทนเข้าประชุมตามคำเชิญ 
โดยที่ประชุมได้อภิปรายถกเถียงถึงผลกระทบของ Blockchain ต่อนโยบายในด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งศักยภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ในการช่วยให้ภาครัฐบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย  
ที่ได้กำหนด 

ในจดหมายข่าวฉบับนี้ สำนักงานฯ จึงขอนำเสนอสาระสำคัญของการประชุมดังกล่าว 
ตั้งแต่วิสัยทัศน์ของรัฐบาลฝรั่งเศสและโครงการริเริ่มของศุลกากรฝรั่งเศสในการใช้ Blockchain 
ขั้นตอนการจัดตั้งระบบ Blockchain สำหรับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งข้อท้าท้าย
ที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องคำนึงถึง นอกจากนี้ สำนักงานฯ ขอนำเสนอโครงการ Blockchain 
ของศุลกากรเกาหลีใต้เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการวางแผนการใช้ Blockchain สำหรับการบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทานด้วย 

                                          นิติ วิทยาเตม็ 
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 วิสยัทศันแ์ละโครงการน ารอ่งของฝรัง่เศสในการใช ้

Blockchain ในงานศลุกากร 

ในที ่ประช ุม Global Blockchain Policy Forum  
ณ องค์การเพื ่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ 
การพัฒนา (OECD) ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 
ที่ผ่านมานั้น นาย Bruno Le Maire รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังแห่งสาธารณรัฐ
ฝรั ่งเศส ได้ร ับเชิญให้แสดงวิสัยทัศน์ของรัฐบาล
ฝรั่งเศสในการนำ Blockchain มาใช้ในการบริหาร
จัดการในภาคส่วนต่าง ๆ โดยรัฐบาลฝรั ่งเศสมี  

ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ Blockchain ในฐานะ
เทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องนำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างจริงจัง พร้อมสนับสนุนให้ประเทศ
สมาชิก OECD เป็นผู้นำเทคโนโลยีในด้านนี้ด้วย  

นโยบายของฝร ั ่งเศสม ุ ่ งไปย ังการใช ้ Blockchain  
ในการปฏิรูประบบการเงินและการธนาคารเพื ่อให้  
การประกอบธุรกรรมมีความมั ่นคงปลอดภัยและลด
ความซับซ้อนของระบบธนาคารแบบดั้งเดิม โดยรัฐบาล

นาย Bruno Le Maire 
Credit: Flickr 
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ฝรั่งเศสตั้งเป้าให้ fintech1 ของผู้ประกอบการฝรั่งเศส 
เป็น fintech ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลก ในการนี้ 
รัฐบาลฝรั่งเศสเล็งเห็นความสำคัญของการลงทุนทาง
การเงินเพื ่อสรรค์สร้างนวัตกรรมทั้งในฝรั ่งเศสและ
ประเทศอื ่น ๆ ในยุโรป เนื ่องจากในปัจจุบันยังไม่มี
บริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ในยุโรป
ดังเช่นในสหรัฐอเมริกาและจีน ด้วยเหตุนี ้ ร ัฐบาล
ฝรั่งเศสจึงมีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงินแก่
ว ิสาหกิจเริ ่มต้น (Startup) ด้านเทคโนโลยี เพื ่อให้
วิสาหกิจเหล่านี ้เติบโตเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ได้ในที่สุด โดยป้องกันไม่ให้บริษัทขนาดใหญ่
จากต่างชาติเข้ามาซื้อกิจการของวิสาหกิจเหล่านี้2 

นอกจากน ี ้  ร ั ฐบาลฝร ั ่ ง เศสย ั งสน ับสน ุนให ้ ใช้  
Blockchain ในการทำ smart contract3 ในภาคบริการ
เพื ่อประโยชน์ของผู ้บร ิโภค เช่น ในการประกันภัย 
Blockchain จะช ่วยให ้ผ ู ้บร ิ โภคสามารถเร ียกร ้อง 
ค่าสินไหมทดแทนได้ในทันทีเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ โดยไม่
ต้องรอคำวินิจฉัยในหลายขั้นตอน เป็นต้น 

ประการสุดท้าย ผู้แทนฝรั่งเศสประสงค์ให้ที่ประชุมฯ 
พิจารณาขยายการใช้ประโยชน์จาก Blockchain ใน
ห่วงโซ่อุปทานเพื ่อตรวจสอบเส้นทางการเคลื ่อนที่  

 
1 กลุ่มธุรกิจทีป่ระยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำให้การบริการที่เกี่ยวข้องกบัการเงินและ
การลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-
plearn/what-is-fintech-startups.html)  
2 ในปัจจุบัน เทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความมั่นคงของ
ชาติและภูมิภาค ดังนัน้ การปล่อยใหผู้้ประกอบการในภาคส่วนนี้อยู่ในความควบคุม
ของต่างชาติจึงเป็นภัยต่อความมัน่คงด้วย 

ของส ินค ้ าต ั ้ งแต ่ผ ู ้ ผล ิตไปจนถ ึ งผ ู ้บร ิ โภค เช่น  
ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ผู้บริโภคจะสามารถ
ทราบแหล่งที่มาของสินค้า กระบวนการแปรรูป และ
เส้นทางการขนส่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สินค้าที่ตนซื้อมี
ความปลอดภัยและเป็นไปตามเงื ่อนไขของกฎหมาย
แรงงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

นอกจาก  Blockchain จะก ่ อ ให ้ เ ก ิ ด ป ระ โ ยชน์  
ต่อผู ้บริโภคดังกล่าวข้างต้นแล้ว การใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าวในห่วงโซ่อุปทานยังช่วยให้ภาครัฐบังคับใช้
กฎหมายต่าง ๆ ได้สะดวกขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศ ุลกากรท ี ่จำเป ็นต ้องทราบข ้อม ูลท ี ่สำค ัญ เช่น 
แหล่งที ่มาของวัตถุดิบ ต้นทุน กระบวนการแปรรูป 
เส ้นทางการขนส่ง ฯลฯ เพื ่อนำมาประเมินราคา
ศุลกากร จัดเก็บภาษี บริหารจัดการความเสี่ยง และ
ป้องกันไม่ให้สินค้าอันตรายหรือผิดกฎหมายเข้ามาใน
ประเทศได้ 

ในการนี้ ศุลกากรฝรั่งเศสได้ทดลองใช้ Blockchain กับ
การผลิตยางที่หล่อดอกใหม่ในฐานะของที่นำเข้ามาผ่าน
กระบวนการผลิตในประเทศ (inward processing) ของ
บริษัท Michelin ร่วมกับ BDP International ซึ ่งเป็น 

3 เป็นการใช้ Blockchain ในการทำสญัญาเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามสัญญาโดย
อัตโนมัติเมื่อได้รับข้อมูลทีก่ำหนดในเงื่อนไขสญัญา เช่น ผู้ขายจะสง่สนิคา้ให้เมื่อ
ได้รับโอนเงินตามจำนวนและวันเวลาทีก่ำหนด โดยข้อมูลการชำระเงนิจะถูกเข้ารหสั
และป้อนเข้าสู่ระบบ smart contract และหากข้อมูลถูกต้องตาม protocol  
ที่วางไว้ smart contract จะดำเนินการปฏิบติัตามสัญญาโดยอัตโนมัติ (ดู
รายละเอียดในจดหมายข่าว (CPMU news) ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561 หนา้ 3) 
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ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และศุลกากรของ Michelin 
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 มีนาคม 2562 

เทคโนโลยี Blockchain ในโครงการนำร่องครั้งนี้ ได้รับ
การพัฒนาโดยผู ้ประกอบการเอกชน Sopra Steria 
โดยเป็นเครื ่องมือที ่บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที ่เกิดขึ ้นใน
กระบวนการโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
ตามความเป็นจริง ตั้งแต่การมาถึงของสินค้า การนำเข้า
สู่พิธีการ การเคลื่อนย้าย การแปรรูป และการส่งออก
สินค้า โดยผู้ใช้งานอันได้แก่ศุลกากรและผู้ประกอบการ
สามารถต ิดตามข ้อม ูลแบบเวลาจร ิง (real-time)  
จึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ง่ายและ
โดยทันท่วงที 

หลังจากการทดลองใช้งานสิ ้นสุดลง ผู ้เกี ่ยวข้องกับ
โครงการพึงพอใจกับผลที่ได้รับ เนื่องจาก Blockchain 
ช่วยประหยัดเวลา อำนวยความสะดวกให้ผู ้ใช้งาน
ตรวจสอบข้อมูล ม ีระบบแจ้งเต ือน และสามารถ

นำมาใช้งานกับการนำของเข้าชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขว่า
จะต้องส่งกลับออกไปได้จริง อย่างไรก็ตาม เพื ่อให้  
การใช้ Blockchain เกิดประโยชน์ส ูงส ุด ศุลกากร
ฝรั่งเศสเห็นว่า ควรมีการเชื่อมโยง Blockchain เข้ากับ
ระบบข้อมูลของผู้ประกอบการเพ่ือให้การติดตามข้อมูล
ส ินค ้าม ีความแม ่นยำมากยิ ่งข ึ ้นและเป็นผลด ีต่อ 
การตรวจสอบสินค้าย้อนกลับ ในขณะเดียวกันนี้  
ศ ุลกากรฝร ั ่ งเศสกำล ังพ ิจารณาขยายการใช ้งาน 
Blockchain กับงานศุลกากรด้านอ่ืน ๆ ด้วย  

ในการเชื่อมโยง Blockchain เข้ากับระบบข้อมูลของ
ผู้ประกอบการนั้น ยังคงมีข้อท้าทายหลายประการที่
ต้องอาศัยการวางนโยบายและกรอบทางกฎหมายที่
รอบคอบในหลายด้าน และต้องอาศัยความร่วมมือกับ
ทั ้งภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐอื ่นนอกเหนือจาก
ศุลกากร ดังจะกล่าวในบทความต่อไป 

 
อ้างอิง 
Finyear. Bruno Le Maire : Forum mondial de l'OCDE sur les politiques en matière de technologie de la 

blockchain. https://www.finyear.com/Bruno-Le-Maire-Forum-mondial-de-l-OCDE-sur-les-politiques-en-
matiere-de-technologie-de-la-blockchain_a41438.html. Accessed 17 October 2019. 

Direction générale des douanes et droits indirects. La Blockchain et la Douane, un approfondissement de 
l’usage et des bénéfices. https://www.douane.gouv.fr/la-Blockchain-et-la-douane-un-
approfondissement-de-lusage-et-des-benefices. Accessed 17 October 2019. 
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ประเภทของ Blockchain:  

ความเขา้ใจในเบ้ืองตน้กบัการวางยทุธศาสตรข์องภาครฐั 

โดยทั่วไป ผู้ประกอบการแต่ละรายมักมีระบบบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทานของตน เช่น ระบบ Enterprise 
Resource Planning (ERP) เพื่อบริหารจัดการการขาย 
การจัดซื้อ การบัญชี เป็นต้น โดยผู้ประกอบการกำหนด
หล ักเกณฑ ์  คำน ิยาม หร ือเง ื ่ อนไขของข ้ อมูล  
เพื ่อการบริหารจัดการภายในองค์กรของตน ดังนั้น  
เม่ือผู้ประกอบการรายหนึ่งทำธุรกรรมกับผู้ประกอบการ
รายอื ่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน จึงต้องเสียเวลาและ
ทรัพยากรในการพิสูจน์ยอด (reconciliation) ในการนี้ 

 
1 due diligence คอื การตรวจสอบหรือการดำเนินการใด ๆ ตามความเหมาะสม
ของผูป้ระกอบการเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทำผดิทางกฎหมาย 

ผ ู ้ ให ้บร ิการระบบบางรายกำล ั งทดสอบการใช้  
Blockchain ในการบร ิหารจ ัดการห่วงโซ ่อ ุปทาน 
เพื ่อแลกเปลี ่ยนข้อมูลระหว่างผู ้เกี ่ยวข้องในห่วงโซ่
อ ุปทาน เพ ื ่ อให ้ข ้ อม ูลเป ็นมาตรฐานเด ียวกัน  
มีความแม่นยำ และมีความปลอดภัย รวมทั ้งเป็น
เครื ่องมือที ่ทรงประสิทธิภาพสำหรับผู ้ประกอบการ 
ในการทำ due diligence1 และสำหร ับภาคร ัฐใน 
การเข้าตรวจสอบด้วย 

Credit: HRZone 
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อย ่างไรก ็ตาม ระด ับการเข ้าร ่วมใน Blockchain  
ของบุคคลภายนอกและภาครัฐนั้น ขึ้นอยู่กับประเภท
ของ Blockchain ที่มีเงื่อนไขอนุญาตสำหรับการเข้าถึง
ข้อมูล การป้อนข้อมูล และการยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
1.  Blockchain แบบเปิด (open blockchain)  
เป็น Blockchain ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึง
ข้อมูลใน Blockchain ได้ โดย Blockchain ประเภทนี้
แบ่งออกเป็นประเภทย่อยได้อีก 2 ประเภท ได้แก่ 
1.1  Blockchain แบบเปิดที ่ไม่ต้องได้รับอนุญาต 
(public permissionless) เป็น Blockchain ที่บุคคล
ท ั ่ ว ไปสามารถเข ้ าถ ึ งและป ้อนข ้อม ูล เข ้ า ไปใน 
Blockchain  รวมทั้งสามารถยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูลใน Blockchain ได้ ตัวอย่างของ Blockchain 
ประเภทนี้ เช่น Bitcoin และ Ethereum เป็นต้น 
1.2  Blockchain แบบเป ิดท ี ่ต ้องได ้ร ับอนุญาต 
(public permissioned) บุคคลที ่ประสงค์เข้าร่วม 
Blockchain ประเภทนี้ต้องได้รับอนุญาตเสียก่อนจึงจะ
สามารถป้อนข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใน 
Blockchain ได้ โดย Blockchain ประเภทนี้เป็นที่นิยม
ในหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้นที่สามารถเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ 
อย่างไรก็ตาม บุคคลทั่วไปยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
(เช่น ทะเบียนพาณิชย์)  

Blockchain ประเภทนี้อาจเหมาะสมสำหรับ
ผู้ประกอบการในการทำ due diligence เนื่องจากเปิด
ให้บุคคลทั่วไปรวมทั้งหน่วยงานรัฐ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ

เส้นทางการเคลื่อนย้ายสินค้าและผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่
อ ุปทาน และย ั ง เป ็นช ่องทางท ี ่ ผ ู ้ ประกอบการ 
สามารถเผยแพร่นโยบาย due diligence ของตนได้  
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอาจปฏิเสธหรือลังเลที่จะ
ให้ข้อมูลบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งข้อมูลที่  
เป็นความลับทางการค้า 
2.  Blockchain แบบปิด (closed blockchain)  
เป็น Blockchain ที่กำหนดให้ผู ้ที ่ประสงค์จะเข้าร่วม
ต้องได้รับอนุญาตสำหรับทั้งการเข้าถึงข้อมูล การป้อน
ข ้อม ูล  และการย ืนย ันความถ ูกต ้องของข ้ อมูล  
โดย Blockchain ประเภทนี้แบ่งออกเป็นประเภทย่อย
ได้อีก 2 ประเภท ได้แก่ 
2.1  Blockchain สำหรับธุรกิจค้าร่วม (consortium 
blockchain) เป็น Blockchain ที่ผู ้ประกอบการใน
ธุรกิจค้าร ่วมนิยมใช้เพ ื ่อบริหารจ ัดการการขนส่ง  
การประก ันภ ัย และการธนาคาร ฯลฯ ระหว ่าง
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมธุรกิจค้าร่วมเดียวกัน 
2.2 private-permissioned-enterprise blockchain 
เป็น Blockchain ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับประเภทแรก 
แต่มีเฉพาะผู ้ให้บริการเครือข่ายเท่านั ้นที ่สามารถ 
ป้อนข้อมูลหร ือย ืนย ันความถูกต ้องของข้อมูลใน 
Blockchain ได้ และด้วยเหตุนี้  Blockchain ประเภท
น ี ้จ ึ งไม ่ ได ้ร ับการยอมร ับเป ็นการท ั ่ ว ไปว ่ า เป็น 
Blockchain  เพราะการจำกัดให้บุคคลเพียงคนเดียว
สามารถป้อนและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเป็น
คุณสมบัติที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ Blockchain  
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ตารางเปรียบเทียบ Blockchain ประเภทต่าง ๆ 

  
การเข้าถึงข้อมูล การป้อนข้อมูล 

การยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูล 

ตัวอย่าง 

Blockchain แบบเปิด ไม่ต้องได้รับอนุญาต บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป บุคคลทั่วไป Bitcoin, Ethereum 
ต้องได้รับอนุญาต บุคคลทั่วไป บุคคลที่ได้รับอนญุาต บุคคลที่ได้รับอนญุาต

ทั้งหมด หรือเฉพาะบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตบางบุคคล 

บัญชีธุรกรรมห่วงโซ่
อุปทานสำหรับ 
แบรนด์ค้าปลกีที่บุคคล
ทั่วไปสามารถเข้า
ตรวจสอบได้ 

Blockchain แบบปิด ธุรกจิรว่มค้า เฉพาะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาต 

เฉพาะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาต 

บุคคลที่ได้รับอนญุาต
ทั้งหมด หรือเฉพาะบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตบางบุคคล 

ธนาคารต่าง ๆ ที่เข้าร่วม
ธุรกจิรว่มค้าเดยีวกัน 

Private-permission-
enterprise  

ปิดกั้นการเข้าถึงจาก
บุคคลทั่วไปโดย
สิ้นเชิง หรือจำกัด
การเข้าถึงเฉพาะ
บุคคลที่ได้รับอนญุาต 

เฉพาะผู้ให้บรกิาร
เครือข่าย 

เฉพาะผู้ให้บรกิาร
เครือข่าย 

บัญชีธุรกรรมธนาคาร
ภายนอกระหว่างบริษัท
สำนักงานใหญ่และบริษัท
สาขา 

 
การเลือกประเภท Blockchain ที่เหมาะสม เป็นขั้นตอนสำคัญในขั้นแรกในการสร้างความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในขณะที่ภาคเอกชนต้องการเปิดเผยข้อมูลให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็น
ความลับทางการค้านั้น ในอีกด้านหนึ่ง ภาครัฐประสงค์เข้าถึงหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการข้อมูล
ของภาคเอกชนใน Blockchain เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
ด้วยเหตุนี ้ จึงต้องมีการประสานความต้องการของทั้งสองฝ่าย พร้อมกำหนดเงื ่อนไขและบทบาทของ
ผู้เกี่ยวข้องใน  Blockchain ให้ชัดเจน 
 

อ้างอิง 
OECD. Is there a role for blockchain in responsible supply chains?. OECD 2019. Pp. 7-9. 
 



ปีที ่4 ฉบับที ่10 ประจ ำเดือนตุลำคม 2562  

 

ส ำนักงำนทีป่รกึษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรสัเซลส ์HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 7 

 
 

 

ขัน้ตอนการสรา้ง Blockchain  

ส าหรบัห่วงโซ่อปุทานในทางปฏิบติั 

นอกเหน ือจากการ เล ือกประเภท Blockchain  
ที ่เหมาะสมแล้ว การวางแผนสร้าง Blockchain 
สำหรับห่วงโซ่อุปทานเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอน
หนึ่ง ตั้งแต่การระบุตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การจัดตั้ง
ระบบ การแปลงข ้ อม ู ลส ินทร ัพย ์และข ้ อ มูล
สายการผล ิตให ้อย ู ่ ในร ูปแบบดิจ ิท ัล ตลอดจน 
การจ ัดทำกลไกย ืนย ันความถ ูกต ้องของข ้อมูล  
เพื่อให้ข้อมูลของห่วงโซ่อุปทานใน Blockchain มี 
ความครบถ้วน ถ ูกต ้อง และโปร ่งใส อันจะเป็น
ประโยชน ์ต ่อภาคร ัฐในการตรวจสอบและต่อ
ภาคเอกชนในการได้ร ับการอำนวยความสะดวก 
ทางการค้าด้วย ในการนี้ OECD เสนอแนะขั้นตอน
สำค ัญในการสร ้าง Blockchain สำหร ับห ่วงโซ่
อุปทาน ดังนี้ 

1. ระบุตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในขั้นตอนแรก 
จำเป็นต้องระบุตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน
ทั้งหมด ตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้แปรรูป ผู้บรรจุหีบห่อ  
ผู้ขนส่ง และผู้จัดจำหน่าย เป็นต้น 

2. แปลงสินทรัพย์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่
อ ุปทานแต่ละคนแปลงสินทร ัพย ์และทรัพย ์ส ินที่
เกี่ยวข้องให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลสำหรับป้อนเป็นข้อมูล
ลงใน Blockchain  ในฐานะ “ข้อมูลฝาแฝด” สำหรับ

ติดตามสินทรัพย์/ทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไปตามห่วงโซ่
อุปทานแบบคู่ขนาน กล่าวคือ เมื่อสินทรัพย์/ทรัพย์สิน
ที่จับต้องได้มีการเคลื่อนย้ายในห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์/ทรัพย์สินที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลจะ
แสดงการเคลื่อนย้ายตามไปด้วย ซึ่งช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถติดตามความเปลี ่ยนแปลงของสินทร ัพย์/
ทรัพย์สินเหล่านี้ได้ 

Credit: Redwood Logistics 
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3. การชำระเงินแบบดิจิทัลเมื่อมีการส่งมอบ
สินทรัพย์ กล่าวคือ เมื่อผู้เกี ่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน 
รายหนึ่งส่งมอบสินทรัพย์ให้ผู ้เกี ่ยวข้องรายต่อไปใน 
ห่วงโซ่อุปทาน และผู ้รับมอบสินทรัพย์นั ้นได้ยืนยัน 
การรับมอบทั ้งทางกายภาพและทางดิจิทัล (ข้อมูล 
ฝาแฝด) แล้ว ธุรกรรมการชำระเงินสามารถเกิดขึ้นได้
ในทันทีโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นสื่อแลกเปลี่ยน 

4. แปลงข้อมูลสายการผลิตแต่ละขั้นตอนให้
อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ผู้เกี่ยวข้องแต่ละคนแปลงข้อมูล
สายการผลิตให้อยู ่ในรูปแบบดิจ ิท ัลและส่งต ่อให้
เครือข่าย Blockchain เพื ่อยันยันความถูกต้องและ
ป ้อนเข ้าส ู ่ระบบ โดยข ้อม ูลส ่วนย ่อยของข ้อมูล
สายการผลิตนี้ จะนำมาใช้เป็นเงื่อนไข (parameters) 
ใ น  smart contract แ ล ะ ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ห า 
ความผิดปกติในห่วงโซ่อุปทาน 

5. เชื่อมโยงสินค้าที่ผลิต (outputs) เข้ากับ
วัตถุดิบ (inputs) ผู ้ผลิตในแต่ละลำดับของห่วงโซ่
อุปทานจะเชื่อมโยงข้อมูลของวัตถุดิบที่ตนใช้เข้ากับ
ข้อมูลของสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตก่อนหน้า และเพ่ิม
ข ้อม ูลของส ินค ้ าท ี ่ ตนผล ิต เข ้ า ไปในเคร ือข ่ าย 
Blockchain  เพื่อส่งต่อให้กับผู้ผลิตในลำดับถัดไป เช่น 
ในห่วงโซ ่อ ุปทานของอุตสาหกรรมแร่ทอง เม ื ่อมี  
การเปลี่ยนสายแร่ทองเป็นทองคำแท่ง ระบบติดตาม
การเคลื่อนย้ายสินค้าควรเชื่อมโยงข้อมูลของทองคำ
แท่งเข้ากับไว้ลักษณะเฉพาะของสายแร่ทองคำ เช่น 
น้ำหนัก คุณภาพ ฯลฯ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่า 

ทองคำแท่งมีน้ำหนักและคุณภาพที่สอดคล้องกับสายแร่
ทองคำหรือไม่  

6. จ ัดทำกลไกย ืนย ันความถ ูกต ้องและ
ตรวจสอบประวัต ิความเสี ่ยง  แม้ว ่า Blockchain  
จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำ due diligence 
ก ็ตาม แต ่ผ ู ้ ประกอบการย ั งคงต ้องตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูลที ่ป้อนเข้าในเครือข่ายด้วย
ตัวเอง นอกจากนี้ ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการ
ตรวจสอบสถานประกอบการและทางบัญชี หรือ 
วิธ ีอื ่น ๆ ขึ ้นอยู ่กับลักษณะของความเสี ่ยง โดยผล 
การควบค ุมตรวจสอบน ี ้  อาจถ ูกป ้อนเข ้ าไปใน 
Blockchain เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทาน
ได้รับทราบ  

7. เปิดให้ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับ due diligence ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่
อุปทานควรสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ due diligence 
ของผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที ่ใช้ในห่วงโซ่อุปทานได้ 
นอกจากนี ้  OECD ยังเสนอแนะให้ เผยแพร่ข ้อมูล
ดังกล่าวแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ด้วย 

 

Credit: docdep 
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ตัวอย่างโครงการริเร่ิมใช้ Blockchain ในการทำ due diligence ในห่วงโซ่อุปทาน 

ภาคส่วน ผู้ประกอบการ 
ข้อท้าทายในการใช้ Blockchain ในการทำ due 

diligence 

เครื่องแต่งกาย Hugo Boss 
การเพิ่มความโปร่งใสและการตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่
อุปทานเครื ่องแต่งกาย และผนวกเงื ่อนไขเกี ่ยวกับ RBC  
ไว้ใน smart contract 

เครื่องแต่งกาย 
United Nations Economic 
Commission for Europe 

(UNECE) 

การยกระดับความเชื ่อมโยงเพื ่อให้  Blockchain ต่าง ๆ  
ในภาคส่วนเครื่องแต่งกายและรองเท้าสามารถปฏิบัติการ
ร่วมกันได้ โดยอาศัยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการรวบรวม
และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการทำ due diligence และ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี ่ยวกับความยั ่งยืนตลอดทั้ง 
ห่วงโซ่อุปทาน 

เกษตรกรรม Pooley Wines 
การเพิ่มความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานโดยเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับและการตรวจสอบทางบัญชี
อย่างละเอียดต่อผู้บริโภคไวน์ 

แร่ 
Volvo Cars + Circulor + Kumi 

Consulting 

การต ิดตามแหล ่งท ี ่มาของโคบอลต ์ท ี ่ ใช ้ ในการผลิต
แบตเตอร์รี่ไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะ และการทำ chain of 
custody1 โดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม 

ในแต่ละขั้นตอนของการสร้าง Blockchain สำหรับห่วงโซ่อุปทานนั้น ยังคงมีข้อท้าทายหลายประการ  
ทั้งข้อท้าทายทั่วไปและข้อท้าทายทางเทคนิคซึ่งไม่สามารถละเลยได้ มิฉะนั้น การใช้ Blockchain ในกระบวนการ
ตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานจะไม่สัมฤทธิผล ดังจะกล่าวในบทความต่อไป 
 
อ้างอิง 
OECD. Is there a role for blockchain in responsible supply chains?. OECD 2019. Pp. 13-15. 
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์. Chain of custody. https://www.etda.or.th/terminology-detail/1743.html. 

Accessed 11 October 2019. 

 
1 ขบวนการในการปฏิบัติงานกบัพยานหลักฐาน ในกรณีของการพิสูจนห์ลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics) จะเริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการเก็บหลักฐาน การควบคุมการเขา้ถึง 
การส่งต่อ-รับมอบ ในกรณีีที่มกีารปฏบิัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ไปจนถึงการทำลายพยานหลกัฐาน โดยในทุกขั้นตอนต้องมีการบันทึกการดำเนินงานอยา่งละเอียด และมีการ
ลงช่ือผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นหลกัฐาน ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่า พยานหลักฐานทางดิจิทั ลนั้น ได้รับการปฏบิัติอย่างถกูต้อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสญูหาย ซึง่อาจทำให้เกิด
ความผิดพลาดของผลการตรวจพิสูจน์ได้ (https://www.etda.or.th/terminology-detail/1743.html) 
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ขอ้ทา้ทายในการใช ้Blockchain  

ในการบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทาน 

ในขณะที่ Blockchain เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพใน
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพราะไม่อยู่ภายใต้
การควบคุมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีความปลอดภัย
และความโปร่งใสของข้อมูล รวมทั้งมีความรวดเร็ว
กว ่ า เทคโนโลย ี ร ุ ่ นก ่อน แต ่การจ ัดต ั ้ งระบบ 
Blockchain สำหรับห่วงโซ่อุปทานดังได้อธิบายมา
ก่อนหน้านั้น ยังคงมีข้อท้าทายหลายประการที่อาจ
บั ่นทอนศักยภาพของ Blockchain ได ้ หากไม่มี 
การวางแผนอย่างรอบคอบจากทั ้งภาคร ัฐและ
ภาคเอกชน โดยข้อท้าทายดังกล่าวอาจแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อท้าทายทั่วไป และข้อท้าทาย
ทางเทคนิค ดังนี้  

1. ข้อท้าทายทัว่ไป 
 1.1 การปลูกฝังค่านิยมในการดำเนินธุรกิจที่
มีความรับผิดชอบ สำหรับธุรกิจแบบดั้งเดิม การใช้ 
Blockchain ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอาจ
ไม่ใช ่ต ัวเล ือกในอันดับแรก อย่างไรก็ตาม การให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น ภาคสังคม ภาครัฐ 
และผ ู ้นำช ุมชน เข ้ามาม ีส ่วนร ่วมใน
กระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ตั ้งแต่ระยะแรก อาจช่วยลดความเสี ่ยง
และเพิ ่มความปลอดภัยให ้แก ่ห ่วงโซ่
อุปทานได ้

 1.2 การผนวกผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายตั้งแต่ต้น
ทาง เข ้ า ไป ใน  Blockchain ประส ิทธ ิ ภ าพของ 
Blockchainขึ้นอยู่กับผู้เข้าร่วมและระดับความร่วมมือ
ระหว่างผู ้เข้าร่วม ด้วยเหตุนี ้ จึงต้องให้ผู ้เกี ่ยวข้อง 
ในห่วงโซ ่อ ุปทานตั ้ งแต ่ต ้นทางเข ้ามาม ีส ่วนร ่วม 
ใน Blockchain ต ั ้งแต ่เกษตรกรไปจนถึงผ ู ้บร ิโภค 
อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตลำดับต้น ๆ ในห่วงโซ่อุปทานมัก
เป็นผู้มีรายได้น้อยและทำงานโดยไม่มีสัญญา รวมทั้ง 
ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีเพื ่อเข้าร่วม Blockchain ได้ ด้วยเหตุนี้   
การทำ due diligence จึงอาจเกิดข้อบกพร่องและไม่
สามารถตรวจพบการกระทำผ ิดบางประการใน 
ห่วงโซ่อุปทานได้ การใช้ Blockchain ในการทำ due 
diligence จึงต้องพยายามให้ผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้เข้ามามี
ส่วนร่วมโดยอาจใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่ 
 1.3 การสร ้ างมาตรฐานสำหร ับ data 
model ผ ู ้ เข ้าร ่วม  Blockchain ต ้องตกลงกำหนด
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มาตรฐานข ้อม ูลท ี ่ จะใช ้ ใน  Blockchain ร ่วมกัน  
ซึ ่งกระบวนการดังกล่าวมักใช้ระยะเวลานาน ทั ้งนี้  
หากใช้มาตรฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ผู้เข้าร่วมอาจเริ่มต้น
ใช้ Blockchain ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในการนี้ Blockchain 
in Transport Alliance (BiTA)1 กำลังสร้างกรอบมาตรฐาน
ร่วมสำหรับภาคการขนส่ง อย่างไรก็ตาม การดำเนิน
โครงการริเร ิ ่มเกี ่ยวกับมาตรฐานข้อมูลต้องไม่เป็น 
การสร้างการแข่งขันกันระหว่างผู้เกี ่ยวข้องในห่วงโซ่
อุปทาน เพราะอาจนำไปสู่มาตรฐานที่หลากหลายที่ไม่
สามารถปฏิบัติการร่วมกันได ้
 1.4 ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องในห่วง
โซ่อุปทาน เพื่อให้กลไกการตรวจสอบย้อนกลับเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เกี่ยวข้องทุกคนในห่วงโซ่อุปทาน
ต้องเข ้าร ่วม Blockchain เด ียวกัน อย ่างไรก็ตาม 
ผู ้ เข ้าร ่วมใน Blockchain มักเป็นผู ้ประกอบการที่
แข่งขันกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค
อย่างหนึ ่งในการสร้างความร่วมมือและอาจต้องมี  
ก า ร ท บ ท ว น ก ฎ ห ม า ย ป ้ อ ง ก ั น ก า ร ผ ู ก ข า ด 
ทางการค้า ในการนี้  Blockchain ที่มีจำนวนผู้เข้ารว่ม
ไม ่มากม ักม ีแนวโน ้มประสบความสำเร ็ จ  เช่น  
Blockchain VAKT ร ะห ว ่ า ง ผ ู ้ ป ร ะ ก อบ ก า ร ใ น
อุตสาหกรรมน้ำมันดิบในทะเลเหนือ มีบริษัทน้ำมัน 
รายใหญ ่  3 ราย ธนาคารรายใหญ่  3 ราย และ 
เทรดิ้งเฮาส์ 3 ราย   

 
1 เป็นสมาคมของผู้ประกอบการในภาคส่วนการขนส่ง โลจิสตกิส์ และภาคส่วนที่
เกีย่วขอ้ง ราว 500 ราย จาก 25 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพือ่สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Blockchain (https://www.bita.studio/) 

 1.5 การกำด ับด ู แล  การ ใช้  Blockchain 
จำเป็นต้องมีโครงสร้างกำกับดูแลที ่กำหนดเงื ่อนไข 
การเข้าร่วมหรือออกจากเครือข่าย บทบาทและหน้าที่
ของผู ้เข้าร่วมแต่ละรายในเครือข่าย การตรวจสอบ
ความถูกต้องของธุรกรรม การแต่งตั ้งหรือถอดถอน
ผ ู ้ บ ร ิ ห าร เคร ื อข ่ าย  รวมท ั ้ งคำน ึ งถ ึ งประ เด็น 
ด้านกฎหมายและการระงับข้อพิพาทด้วย 

2. ข้อท้าทายทางเทคนิค 
 2.1 การแปลงสินทรัพย์ให้อยู ่ในรูปแบบ
ดิจิทัล การแปลงสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในรูปแบบ
ด ิจ ิท ัลสำหร ับป ้อนเป ็นข ้อม ูลลงใน  Blockchain  
ในฐานะ “ข้อมูลฝาแฝด” สำหรับติดตามสินทรัพย์/
ทรัพย์ส ินที ่ เคลื ่อนย้ายไปตามห่วงโซ่อุปทานแบบ

  นอกจากนี้ Responsible Mineral Initiative (RMI) ได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อ
กำหนดหลักการและกรอบสำหรับการใช ้Blockchainในห่วงโซอุ่ปทานแร่ 
เพื่อให้ข้อมูลเป็นมาตรฐานเดยีวกันและเพือ่ให้ระบบปฏิบัติการรว่มกันได้ 
(http://www.responsiblemineralsinitiative.org/emerging-risks/blockchain/) 
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คู่ขนานนั้น ข้อมูลที่ป้อนเข้าไปต้องมีความถูกต้องและ
มาจากแหล่งข้อมูลที ่น ่าเชื ่อถือ ด้วยเหตุนี ้ จึงเกิด
ประเด็นที่ว่า ควรมีมาตรการป้องกันการป้อนข้อมูลที่ไม่
ตรงกับความเป็นจริงอย่างไร ในการนี้ OECD เสนอให้
ใช ้เทคโนโลยีต ิดฉลากพิส ูจน ์ล ักษณะเฉพาะของ
สินทรัพย์ เช่น RFID,2 QR code หรือ Internet of Things3 
ฯลฯ เพื่อลดการป้อนข้อมูลโดยมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ยังคง
มีความจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ฝาแฝดและสินทรัพย์เป็นระยะ เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ
และสร้างความไว้เนื ้อเช ื ่อใจระหว่างผู ้ เข ้าร ่วมใน 
Blockchain 
 2.2 ความสามารถในการปฏิบัตกิาร
ร่วมกันได้ระหว่างระบบต่าง ๆ ที่ผ่านมา 
ผู้ประกอบการมักใช้ซอฟต์แวร์สำหรับรูปใน
การบร ิหารจ ัดการธ ุรก ิจของตน เช่น 
Enterprise Resource Planning (ERP) 
โดยผู ้ประกอบการแต่ละราย
กำหนดคำนิยามของข้อมูลแต่ละ
ประเภทเองเพื่อใช้ในการภายใน
ควบคู่กับระบบบัญชีและระบบ

 
2 Radio-frequency identification (RFI) เปน็การใช้สนามแม่เหล็กในการติดฉลาก
สินค้าเพ่ือระบุตัวสนิคา้และติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้า 
3 Internet of Things คือ การเช่ือมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีสวิตช์ปิด-เปิด เข้ากบั
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้อปุกรณ์เหล่านีเ้ช่ือมโยงถงึกันและทำงานประสานกนัได้ 
(https://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/05/13/simple-
explanation-internet-things-that-anyone-can-
understand/#2fc2f1fe1d09) 
4 เป็นเทคนิคที่บคุคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้พิสูจน ์(prover) ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูล
ส่วนบคุคล แสดงหลักฐานต่อบคุคลอกีฝา่ย เรียกว่า ผู้ตรวจสอบ (verifier) ว่า ขอ้มูล
นั้นมีความถูกต้อง โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมลูอืน่ ๆ เพ่ิมเติมนอกเหนอืจากข้อมูลที่

บริหารจัดการความเสี ่ยงของตน ด้วยเหตุนี ้ จึงเกิด
ป ัญหาในการใช้  Blockchain เช ื ่อมโยงระบบของ
ผู้ประกอบการแต่ละรายให้สามารถปฏิบัติการร่วมกัน
ได้  
 2.3 ความโปร่งใสและการเก็บรักษาข้อมูล
เป็นความลับ ระดับการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับประเภท
ของ  Blockchainตามท ี ่ ไ ด ้ อ ธ ิ บ าย ไว ้  กล ่ าวคื อ  
Blockchain แบบเปิดเป็น Blockchain ที่มีความโปร่งใส
มากที ่ส ุดเพราะเปิดให้บุคคลทั ่วไปเข้าถึงข้อมูลได้ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอาจมีเหตุผลทางธุรกิจ 
(เช่น ความลับทางการค้า) หรือทางกฎหมาย (เช่น 

GDPR) ที่ทำให้ไม่สามารถเปิดเผย
ข้อมูลบางประการได้ ในการนี้ 

ธนาคาร  ING กำล ั งพ ัฒนา 
Blockchain ด้วยเทคนิค zero 
knowledge proofs4 เพื่อเก็บ

รักษาข้อมูลบางประการ
ไ ว ้ เ ป ็ น ค ว ามล ั บ ใ น 

ต้องการพิสูจน์ เช่น ในการสมัครขอรับบัตรเครดิต ผู้สมัครต้องการโน้มน้าวใหบ้ริษัท
ผู้ออกบัตรเช่ือว่า ตนมีสถานะการเงนิที่เพียงพอในบัญชีธนาคาร โดยตามแนวปฏิบัติ
ที่ผ่านมา ผู้สมคัรต้องยื่นรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก (bank statement) 
ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผา่นมา ซึ่งเป็นการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตัวมากกว่าความ
จำเป็น เพราะนอกจากบริษัทผู้ออกบัตรจะทราบยอดเงินคงเหลือแล้ว ยังทราบ
รายละเอียดของธุรกรรมด้วย ในการนี้ ผูส้มัคร (prover) เพียงแต่ประสงค์จะพิสูจน์
ให้บริษัทผู้ออกบัตร (verifier) เห็นว่า ตนมียอดเงินคงเหลือทีเ่พียงพอเท่านัน้โดยไม่
ต้องเปิดเผยรายละเอียดของธุรกรรม 
(https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2019/01/privacy-in-
blockchain-collaboration-with-zero-knowledge-proofs/) 
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Blockchain แบบเป ิด 5 อ ันอาจเป ็นต ้นแบบของ 
Blockchain แบบเปิดสำหรับผู้ประกอบการในอนาคต 

จึงอาจสรุปได้ว่า การใช้ Blockchain ในการบริหาร
จัดการห่วงโซ่อ ุปทานต้องอาศัยการวางแผนที่
รอบคอบโดยต้องคำนึงถึงประเด็นข้อท้าทายต่าง ๆ 
ดังกล่าวข้างต้น ในการนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนที่

ประสงค์ใช้ Blockchain ในการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานอาจเริ ่มต้นจากการโครงการริเริ ่มสำหรับ
ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเพื่อศึกษาปัญหาและ
ความเป็นไปได้ ก่อนจะขยายโครงการให้ครอบคลุม
ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ดังเช่นในกรณี
ของศุลกากรเกาหลีใต้ดังจะกล่าวในบทความต่อไป 
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5 ING พัฒนาระบบ zero-knowledge set membership (ZKSM) เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น ผู้ที่ขอกู้ยืมเงินเพื่อทำสัญญาจำนองไม่ต้องระบุเงินเดือนของ
ตนเป็นตัวเลขที่แน่ชัดลงไป เพียงแต่ระบุว่า เงนิเดือนของตนอยู่ในช่วงใด เป็นต้น 
นอกจากนี้ ธนาคารสามารถยืนยันที่อยู่ของลกูค้าได้ว่า ลกูคา้มีถ่ินพำนักในประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรป โดยลูกค้าไม่ต้องเปิดเผยว่า ตนพำนักอาศัยอยู่ในประเทศใด 
(https://www.ing.com/Newsroom/All-news/Blockchain-innovation-
improves-data-privacy-for-clients.htm) 
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โครงการริเริม่และแผนยทุธศาสตรข์องศลุกากรเกาหลใีต้

ในการใช ้Blockchain บริหารจดัการห่วงโซ่อปุทานระหว่างประเทศ 

ศุลกากรเกาหลีใต้จัดตั ้งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขึ้นมาโดยเฉพาะในปี 2560 และเริ่มโครงการ Fourth 
Industrial Revolution and Smart Customs ในปี 
2561 เพื ่อนำปัญญาประดิษฐ์  Blockchain และ  
Big Data มาใช้ในงานศุลกากร ในการนี้ ศุลกากร
เกาหลีใต้ได้เข้าร่วมธุรกิจร่วมค้าในธุรกิจบริการ 
โลจ ิสต ิกส ์สำหร ับการส ่ งออกทางทะเลอ ันมี  
SAMSUNG SDS Co. เป็นผู้นำ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ
อื่น ๆ (กระทรวงการพาณิชย์นาวีและการประมง) 
และผู้ให้บริการขนส่ง รวมทั้งหมด 41 ราย 

ในขั้นแรก ศุลกากรเกาหลีใต้ปรึกษาหารือกับผู้เข้าร่วม
และได ้ข ้อสร ุปว ่า ผ ู ้ ให ้บร ิการโลจ ิสต ิกส์สามารถ 
ส่งเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งบางอย่าง เช่น ใบตราส่ง  
เลตเตอร ์ออฟเครด ิต ฯลฯ เข ้ า ไปใน platform  
Blockchain ได ้  อ ั นม ี ป ระ โ ยชน ์ ในการป ้ อ งกัน 
การปลอมแปลงเอกสารและอำนวยความสะดวก 
ในการออกเอกสารด้วย 

ในขั้นตอนต่อมา ศุลกากรเกาหลีใต้สำรวจความเป็นไปได้
ในการใช้ Blockchain กับงานศุลกากรบางประการ 
และพบว่า ควรเริ่มต้นจาก 1) พิธีการตรวจปล่อยสินค้า
ขาออกในกรณีที ่ผ ู ้ขนส่งจดทะเบียนเป็นนิติบ ุคคล 

Credit: Bitcoin Magazine 
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ในรูปแบบบริษัท 2) การนำเข้าสินค้าที ่ส ั ่งซ ื ้อทาง 
ออนไลน์ในกรณีที ่ผ ู ้ร ับของเป็นบุคคลธรรมดา และ  
3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ 

1. การตรวจปล่อยสินค้าขาออก 
ธ ุ รก ิ จร ่ วมค ้ าระหว ่ าง  SAMSUNG SDS Co. และ 
KCNET Co. เป็นผู้ดำเนินโครงการนำร่องตรวจปล่อย
ส ินค้าขาออกโดยความร ่วมมือกับผ ู ้ประกอบการ  
49 ราย อันประกอบด้วยผู้ส่งออก ผู้ให้บริการขนส่ง 
และผู ้ให ้บริการคลังส ินค้า ในระหว่างการดำเนิน
โครงการนี้ ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเอกสาร 22 ประเภท 
แบบ real time เช่น บัญชีราคาสินค้า บัญชีรายละเอียด
บรรจ ุห ีบห ่อ ใบตราส ่ง ใบจองระวางหร ือคำขอ 
จองระวาง และใบขนสินค้าขาออก เป็นต้น นอกจากนี้ 
ผู้เข้าร่วมอาจป้อนข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมเข้าไปใน 
Blockchain ในภายหลังด้วย  
 ศุลกากรเกาหลีใต้จะประมวลผลของโครงการ
ภายหลังจากสิ้นสุดการทดลองในปีนี้ เพื่อนำไปพัฒนา
แอพพลิเคชั่นสำหรับทั้งการตรวจปล่อยสินค้าขาออก
และการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าต่อไป 

2. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ศุลกากรเกาหลีใต ้ใช้  Blockchain ในการยกระดับ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับสินค้าที ่ส ั ่งซื้อ 
ทางออนไลน ์  โดย Nomadconnection Co. และ 

 
1 ค่า de minimis ดังกล่าว เป็นค่า de minimis ที่ใช้สำหรับพิจารณาว่า สินค้าควร
ผ่านพิธีการศุลกากรแบบเต็มรูปแบบหรือไม่ ซึ่งแตกต่างจากคา่ de minimis ที่
กำหนดไว้สำหรับการยกเว้นภาษทีี่กำหนดไว้ที ่150 USD สำหรับสินค้าทั่วไป หรือ 

Matrix2B.Co เป็นผู้พัฒนา platform สำหรับโครงการ
นำร่องดังกล่าว เพื ่อทดสอบความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบ ัต ิในการแลกเปล ี ่ยนข้อมูลระหว ่างกันแบบ  
real time ร ะห ว ่ า ง ผ ู ้ ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ก า รพ า ณ ิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการขนส่ง และศุลกากรเกาหลีใต้ 
 ทั้งนี ้ ศุลกากรเกาหลีใต้ได้ปรับปรุงพิธ ีการ
ศุลกากรสำหรับสินค้าท่ีมีมูลค่าต่ำ1 กล่าวคือ 
 1. สำหรับสินค้าที่จัดส่งทางไปรษณีย์ที่มีมูลค่า
ไม่เกิน 125 USD (ราคา CIF) จะได้รับการตรวจปล่อย
ในทันทีโดยไม่ต้องผ่านพิธีการศุลกากรแบบเต็มรูปแบบ 
 2. สำหรับสินค้าที่เป็นของเร่งด่วนที่มีมูลค่า 
ไม่เกิน 100 USD (ราคา FOB) หรือ 200 USD สำหรับ
สินค้าท่ีมีถ่ินกำเนิดจากสหรัฐอเมริกาภายใต้ความตกลง
การค ้าเสร ีระหว ่างเกาหล ี ใต ้และสหร ัฐอเมร ิกา 
ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคไม่ต้องผ่านพิธีการศุลกากร
แบบเต ็มร ูปแบบเช ่นก ัน โดยเพ ียงกรอกข ้อมูล  
26 ข้อมูล เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย ชื่อและที่อยู่ของ
ผู้รับ ประเภทและราคาของสินค้า เป็นต้น 
 แอพพล ิ เคช ั ่น  Blockchain ของศ ุลกากร
เกาหลีใต้ใช้ smart contract ในการตรวจปล่อยสินค้า
ที ่มีมูลค่าต่ำกว่าค่า de minimis ข้างต้น กล่าวคือ 
ข้อมูลที ่ต้องกรอกจะถูกป้อนเข้าระบบโดยอัตโนมัติ 
หากสินค้าเป็นไปตามเง่ือนไขของพิธีการ 
 

250 USD สำหรับสินคา้ที่เป็นตัวอย่างสินค้า 
(http://www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?co
ntentId=CONTENT_ID_000001318&layoutMenuNo=21023) 
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3 ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ 
การอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ
จำเป็นต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้กับ
ประเทศต่าง ๆ บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกัน  
ในการนี ้  Blockchain เป็นกุญแจสำคัญในการสร้าง
ความไว้เนื ้อเชื ่อใจระหว่างผู ้เข้าร่วมที ่ไม่ได้รู ้จ ักกัน 
มาก ่อน จ ึ ง เป ็น เทคโนโลย ีท ี ่ เหมาะสมสำหรับ 
การแลกเปลี ่ยนข้อมูลโดยอัตโนมัติระหว่างศุลกากร
ประเทศต่าง ๆ  
 ศุลกากรเกาหลีใต้มีโครงการนำร่องทดลองใช้ 
Blockchain ในการส่งหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยศุลกากรเกาหลีใต้กำลัง
ประสานความร่วมมือกับศุลกากรเวียดนาม ผู้ส่งออก
ชาวเกาหลีใต้และผู้นำเข้าชาวเวียดนาม ในการใช้  
Blockchain เ ป ็ นส ื ่ อกล า งส ่ ง หน ั ง ส ื อ ร ั บ ร อ งฯ 
อิเล็กทรอนิกส์ที ่ออกโดยศุลกากรเกาหลีใต้ แก่ทั้ง 
ผู ้ส ่งออกชาวเกาหลีใต้ ผู ้นำเข้าชาวเวียดนาม และ
ศุลกากรเวียดนาม  
 นอกจากน ี ้  ศ ุลกากรเกาหล ี ใต ้ ได ้ เตร ียม 
ความพร้อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอื่น ๆ กับศุลกากร

เวียดนาม ด้วยการทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของศุลกากรเวียดนามและติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้วย 

ศุลกากรเกาหลีใต้ตั้งวิสัยทัศน์จัดตั้ง platform สำหรับ
ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ตั ้งแต่ผู ้ผลิต  
ผู้ส่งออก ผู้ขนส่ง ผู้นำเข้า ผู้บริโภค และหน่วยงานรัฐ 
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันแบบ real-time โดย
อาจพัฒนา UNI-PASS ซึ่งเป็นระบบตรวจปล่อยสินค้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของศุลกากรเกาหลีใต้ ให้สามารถ
ทำงานโดยใช้ Blockchain ได้  

แผนยุทธศาสตร์ของศุลกากรเกาหลีใต้ให้ความสำคัญ
แก่การมีส ่วนร่วมของภาคเอกชนตั ้งแต่ขั ้นตอน
ปรึกษาหารือ การจัดตั ้งระบบ Blockchain และ 
การนำไปทดลองใช้ในทางปฏิบัติ ก่อนพิจารณาขยาย
โครงการให้ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานในวงกว้างยิ่งขึ้น 
นอกจากนี ้  ศ ุลกากรเกาหลีใต ้ไม ่ได ้ละทิ ้งระบบ
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบริหารจัดการงานศุลกากร
โดยสิ้นเชิง แต่นำมาพิจารณาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้
สามารถรองรับ Blockchain ได้ ซึ่งอาจช่วยประหยัด
ต้นทุนและเวลาสำหรับท้ังภาครัฐและภาคเอกชนด้วย 

 
 
อ้างอิง 
Korea Customs. Korea pilots blockchain technology as it prepares for the future. WCO News 88 (February 2019). Pp. 32-35. 
Korea Customs. Scope of Allowance for the Customs Clearance of Postal Items. 

http://www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000001318&layoutMenuN
o=21023. Accessed 10 October 2019. 

 
 



รายงานความเคล่ือนไหว  

 

ส ำนักงำนทีป่รกึษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรสัเซลส ์HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 17 

 
 

 

ผลกระทบของ Payment Services Directive ต่อการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิตใน EU 

Payment Services Directive ฉบับแก้ไข (PSD2) มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการให้บริการชำระเงินใน
สหภาพยุโรปมีความทันสมัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เพื่อให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์ 
Digital Single Market ของ EU ทั้งนี้ บทบัญญัติส่วนใหญ่ของ PSD2 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 
อย่างไรก็ตาม มีบทบัญญัติบางประการที่เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื ่อวันที่ 14 กันยายน 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดเกี่ยวกับการชำระเงินทางออนไลน์ และธุรกรรมแบบ 
ไร้สัมผัส 

ในการนี้ EU ได้กำหนดเงื่อนไขที่รัดกุมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการชำระเงินทางออนไลน์และปกป้อง
ข้อมูลทางการเงินของผู้บริโภค (strong customer authentication (SCA)) เมื่อผู้บริโภคเริ่มกระบวนการธุรกรรม
ชำระเงิน ต้องยืนยันอัตลักษณ์ของตนโดยใช้สิ่งดังต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ประเภท (two-factor SCA) ได้แก่ 

1 ข้อมูลที่เฉพาะผู้ใช้บริการเท่านั้นที่ทราบ เช่น รหัสผ่าน หรือรหัส PIN 
2 สิ่งที่เฉพาะผู้ใช้บริการเท่านั้นที่มี เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องอ่านบัตร 
3 สิ่งที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของผู้ใช้ เช่น ลายนิ้วมือ เสียง 

 อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการอาจไม่ต้องให้ผู้ใช้บริการที่ SCA ในบางกรณี เช่น 
1 การเข้าถึงข้อมูลทางออนไลน์เกี่ยวกับยอดการใช้จ่ายหรือธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน 90 วันก่อนหน้า (ยกเว้น

การเข้าถึงข้อมูลเป็นครั้งแรก) 
2. การชำระเงินต่อหนึ่งธุรกรรมแบบไร้สัมผัส (contactless payment) ณ จุดขาย มีมูลค่าไม่เกิน 50 ยูโร 

และยอดรวมของธุรกรรมแบบไร้สัมผัส ณ จุดขาย นับแต่ทำ SCA ครั้งล่าสุด มีมูลค่าไม่เกิน 150 ยูโร หรือ ทำ
ธุรกรรมแบบ contactless payment ณ จุดขาย ไม่เกิน 5 ครั้งติดต่อกัน นับแต่ที่ทำ SCA ครั้งล่าสุด 

3. การทำธุรกรรม ณ จุดที่ไม่มีบุคคลเฝ้า (unattended payment terminal) เพื่อชำระค่าโดยสารหรือ
ค่าจอดยานพาหนะ 

4. การชำระเงินออนไลน์ทางไกลที่ไม่เกิน 30 ยูโร และยอดรวมของการชำระเงินออนไลน์ทางไกลนับแต่
ทำ SCA ครั้งล่าสุด ไม่เกิน 100 ยูโร หรือชำระเงินออนไลน์ทางไกลไม่เกิน 5 ครั้งติดต่อกัน นับแต่ทำ SCA ครั้ง
ล่าสุด 
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จากมาตรการใหม่ดังกล่าวของ EU ในครั้งนี้ บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารในประเทศท่ีสามที่ไม่มีรหัส PIN 
หรือไม่มี two-factor SCA ตามที่กำหนด อาจไม่สามารถนำมาใช้ประกอบธุรกรรมใน EU ได้ ผู้ที่ถือบัตรเครดิตจึง
ควรสอบถามธนาคารที่ออกบัตรเครดิตของตนเป็นการเพ่ิมเติมก่อนเดินทางมายัง EU 

นอกจากนี้ การกำหนดให้ทำ SCA จะส่งผลให้ต้นทุนในการประกอบการของธนาคารในประเทศที่สามเพ่ิม
สูงขึ้น จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ธนาคารเหล่านี้ไม่สนับสนุนให้ผู้ถือบัตรเครดิตนำบัตรเครดิตมาใช้ใน EU เนื่องจาก 
EU ห้ามเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมเติมจากการใช้บัตรเครดิต 

ทั้งนีใ้นปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผลักดันให้เปลี่ยนรูปแบบบัตรเครดิตจากที่ใช้แถบแม่เหล็กเป็น
บัตรเครดิตฝังชิพแทน เพ่ือให้การประกอบธุรกรรมมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลในเบื้องต้น ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ้างอิงท้ายบทความนี้ 
 

อ้างอิง 

European Commission. Frequently Asked Questions: Making electronic payments and online banking safer and 
easier for consumers. https://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-
5555_en.htm?fbclid=IwAR1i902_7pjKNSK9Mox074xE0byJFn3dpQm4fOzKRFEXH1XpB6HMMamj9BM. 
Accessed 24 September 2019. 

Commission Delegated Regulation (Eu) 2018/389. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0389&from=EN#d1e653-23-1. Accessed 24 September 
2019. 

Directive (EU) 2015/2366. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L2366. Accessed 
24 September 2019. 
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WCO เผยแพร่งานวิจยัเกี่ยวกับเขตปลอดอากร 

 เมื ่อว ันที ่ 30 กันยายน 2560 องค์การศุลกากรโลก (WCO) เผยแพร่งานวิจ ัยฉบับล่าส ุด เร ื ่อง 

“Extraterritoriality of Free Zones: the Necessity for Customs Involvement” (สิทธิสภาพนอกอาณาเขต

ของเขตปลอดอากร: ความจำเป็นที่ศุลกากรต้องเข้ามามีบทบาท) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของ

พิธีการและการควบคุมทางศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับเขตปลอดอากร 

 เขตปลอดอากร เป็นเครื ่องมือสำคัญที่ช่วยกระตุ ้นเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค เนื ่องจากมี  

การผ่อนปรนกฎระเบียบหลายประการและลดขั้นตอนต่าง ๆ ในระเบียบราชการ แต่ในขณะเดียวกัน ข้อดีของ  

เขตปลอดอากรนี้ อาจถูกนำไปใช้ในทางท่ีผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย 

 ในงานวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยได้แจกแจงนิยามและลักษณะเฉพาะของเขตปลอดอากร ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และบทวิเคราะห์สถานการณ์ที่ศุลกากรมีบทบาทที่จำกัดในการเข้ามาควบคุมตรวจสอบ  

เขตปลอดอากร อันเนื่องมาจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า เขตปลอดอากรอยู่นอกเหนือเขตอำนาจของศุลกากร  

 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดงานวิจัยดังกล่าวได้ที่ https://bit.ly/2nfQn69 

 

อ้างอิง 

WCO. WCO releases research paper on Free Zones. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/september/wco-releases-research-paper-on-free-

zones.aspx. Accessed 1 October 2019. 
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EU เปิดตัว EU Customs Trader Portal 

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เปิดตัว EU Customs 

Trader Portal ซึ่งเป็นจุดให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์เพียงจุดเดียวสำหรับเข้าถึงระบบศุลกากรต่าง ๆ ของ EU  

ทั้งในการยื่นคำร้อง การสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการและศุลกากร รวมทั้งการออกคำวินิจฉัยหรือคำสั่งต่าง ๆ ด้วย 

 ในระยะแรกนี ้ EU Customs Trader Portal ให้บริการรับคำร้องขอคำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร 

(Binding Tariff Information: eBTI) และคำร้องขอเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO (eAEO) โดยตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา คำร้องเหล่านี้ต้องยื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน EU Customs Trader Portal 

เท่านั้น  

 การยกเลิกการใช้กระดาษในขั้นตอนต่าง ๆ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

ในการติดต่อศุลกากร ลดภาระในการบริหารจัดการ และเพิ่มความรวดเร็วในการผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับ  

การส่งออก/นำเข้า ทั้งนี้ การเข้าใช้งานมีการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบ Uniform User Management and 

Digital Signature System (UUM&DS). 

 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อ้างอิงท้ายข่าวนี้ 

อ้างอิง 

European Commission. EU Customs Trader Portal. https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/eu-customs-

trader-portal_en. Accessed 3 October 2019. 
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ศุลกากรฟินแลนด์ดำเนินโครงการนำร่องให้ข้อมูลทางศุลกากรแกผู่้โดยสาร 
 ศุลกากรฟินแลนด์กำลังทดลองการให้บริการข้อมูลทางศุลกากรแก่ผู้โดยสารผ่านทางเว็บแอพพลิเคชั่น 
matkalla.tulli.fi ซึ ่งแสดงข้อมูลที ่สำคัญและข้อแนะนำเกี ่ยวกับกฎระเบียบทางศุลกากรสำหรับผู ้โดยสาร  
โดยในขณะนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนการทดลองใช้งานกับผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกระหว่างฟินแลนด์ - รัสเซีย  
ผ่านเมือง Nuijamaa บริเวณพรมแดนทางตะวันออกของประเทศ 
 ในขั้นตอนแรก ผู้ใช้งานจะต้องเลือกรูปแบบการเดินทางของตน โดยมีตัวเลือก ได้แก่ 1) เดินทางมาถึง
ฟินแลนด์จากประเทศนอก EU หรือ 2) กำลังเดินทางออกจากฟินแลนด์ หรือ 3) ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  
การผ่านพิธีการศุลกากร  

หากเลือกข้อ 1) ระบบจะแสดงรายชื่อสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่/ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ เชื้อเพลิง ยา อาหาร ของที่ผู้โดยสารซื้อจากต่างประเทศ เป็นต้น โดยผู้ใช้งานสามารถกดเลือกเข้าไปดู
รายละเอียดปริมาณและเงื่อนไขของการนำสินค้าเหล่านี้ติดตัวมากับผู้โดยสารได้ 
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ในที ่นี ้จะขอยกตัวอย่างการนำสินค้าประเภทอาหาร (Foodstuffs) ติดตัวเข้ามา โดยเมื ่อคลิกแถบ 
Foodstuffs จะปรากฏข้อมูลดังนี้ 

โดยทั่วไป ผู้โดยสารไม่สามารถนำอาหารประเภทนม เนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของนม  
จากนอก EU เข้ามาใน EU ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารสามารถนำสินค้าประเภทช็อกโกแลต ขนมหวาน ขนมปัง 
เค้ก คุกกี้ หรือผลิตภัณฑ์จำพวกลูกกวาด ติดตัวเข้ามาได้ 

ทั้งนี้ สินค้าประเภทพืชหรือผลิตภัณฑ์จากพืชต้องขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (phytosanitary certificate) 
หรือใบอนุญาตตามอนุสัญญาไซเตส ในขณะที่พืชหรือผลิตภัณฑ์จากพืชบางประเภทอาจถูกห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาด 
ในการนี้ ผู้โดยสารสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการนำเข้าสินค้าประเภทอา หารได้
เพ่ิมเติมตามลิงค์ท่ีปรากฏในหน้าเดียวกัน 

ศุลกากรคาดว่า เว ็บแอพพลิเคชั ่นดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผ ู ้โดยสารในการผ่าน  
พิธีการศุลกากร และมีแผนขยายโครงการให้ครอบคลุม ท่า/ที่ อ่ืน ๆ ด้วย 

อ้างอิง 
Finnish Customs. Finnish Customs is piloting customs information packages targeted at travellers. 

https://tulli.fi/en/article/-/asset_publisher/finnish-customs-is-piloting-customs-information-packages-
targeted-at-travellers#. Accessed 3 October 2019.  
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ศุลกากรได้รับการยอมรับในฐานะหน่วยงานสำคัญ 
ที่กำกับดูแลการค้าสารทำลายโอโซน 

 องค์การศุลกากรโลก (WCO) เข้าร่วมการประชุม UNEP OzonAction ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 
2562 ณ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศุลกากร  เจ้าหน้าที่ 
ผู้บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานหลักในประเทศที่กำกับดูแลสารทำลายโอโซน  (Montreal Protocol focal 
points) รวมทั้งเพื่อยอมรับความสำคัญของศุลกากรในฐานะหน่วยงานที่บังคับใช้บทบัญญัติในพิธีสารมอนทรีออล 
วาดวยสารทําลายชั ้นบรรยากาศโอโซน (Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone 
Layer) และบทบัญญัติแก้ไขใน Kigali Amendment 

 Montreal Protocol มีจำนวนภาคี 198 ราย รวมทั้งประเทศไทย เป็นสนธิสัญญาที่กำกับดูแลการผลิต
และการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาร CFCs และ HCFCs ซึ่งนิยมใช้ในตู้เย็นและ
เครื่องปรับอากาศ ส่วน Kigali Amendment เป็นบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม Montreal Protocol มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา โดยกำหนดให้ลดการใช้สาร HFCs มากกว่าร้อยละ 80-85 ในช่วงระยะเวลา 
25 – 27 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ สาร HFCs ไม่ใช่สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน แต่เป็นสารประเภทก๊าซเรือนกระจกที่
ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 

 ในการนี้ เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมาการระบบฮาร์โมไนซ์ (HS Committee) ได้เสนอ
ขอแก้ไขระบบ HS ฉบับปี ค.ศ. 2022 ต่อที่ประชุมคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร (WCO Council Session) 
โดยเพิ่มประเภทย่อย (subheading) สำหรับสาร HFCs โดยเฉพาะ ภายใต้ประเภทใหม่ท่ี 29.03 และสำหรับสารที่
มีส่วนผสมของ HFCs ภายใต้ประเภทใหม่ที่ 38.27 ทั้งนี้ ระบบ HS ฉบับปี ค.ศ. 2022 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแตว่นัที่ 
1 มกราคม 2565 ในระหว่างนี้ ประเทศภาคีมีระยะเวลาในการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบเพื่อแก้ไขพิกัดอัตรา
ศุลกากรของประเทศตนให้สอดคล้องกับ HS ฉบับใหม ่

 

อ้างอิง 
WCO. Customs gains recognition for its efforts to regulate trade in ozone-depleting substances. 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/october/customs-gains-recognition-for-its-efforts-
to-regulate-trade-in-ozone-depleting-substances.aspx. Accessed 7 October 2019. 
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ศุลกากรเบลเยียมตั้งเปา้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหมต่รวจหายาเสพตดิ 
จากตู้คอนเทนเนอร์ทุกตู้ที่ขนส่งมายังท่าเรอื Antwerp  

 ที่ผ่านมา ศุลกากรเบลเยียมขาดแคลนบุคลกากรและเทคโนโลยีสำหรับการสแกนตู้คอนเทนเนอร์  
จึงสามารถตรวจสอบคอนเทนเนอร์ได้เพียงร้อยละ 1 ของตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งมายังท่าเรือ Antwerp ซึ่งเป็น
ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของยุโรป โดยปริมาณโคเคนที่ตรวจยึดได้คิดเป็นเพียงราว 1 ใ น 3 ของปริมาณ
โคเคนที่ทะลักเข้ามาในยุโรปผ่านท่าเรือดังกล่าว หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณโคเคนท่ีตรวจยึดได้ทั้งหมด 

 ในการนี้ ศุลกากรเบลเยียมตั้งเป้าใช้เทคโนโลยีตรวจหายาเสพติดจากตู้คอนเทนเนอร์ทุกตู้ เพ่ือปราบปราม
ยาเสพติดโดยไม่กระทบต่อการอำนวยความสะดวกทางการค้า อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่ยังไม่
ทราบตัวเลขที่เป็นที่แน่ชัด 

 ทั้งนี ้ สินค้าที ่ขนส่งมายังท่าเรือ Antwerp มีปริมาณมากกว่า 100 ล้านตันในแต่ละปี การตรวจหา 
ยาเสพติดจากทุกตู้คอนเทนเนอร์จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น  

1. การใช้เทคนิคจักรกลอิเล็กทรอนิกส์ (eletro-mechanical techniques) ในการสกัดอากาศที่อยู่ใน 
ตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือนำมาวิเคราะห์ 

2. การใช้เทคโนโลยีแสดงผลเป็นรูปภาพ (imagery) เพื่อทราบสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์โดยไม่ต้อง
เปิดตรวจ 

3. การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)  

ความเคลื่อนไหวของศุลกากรเบลเยียมในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายขององค์การศุลกากรโลก (WCO) 
และแนวโน้มการแก้ไขอนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับปรับปรุง) ที ่ประสงค์ให้ศุลกากรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
ในการบริหารจัดการงานศุลกากรในทุกด้านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

อ้างอิง 
Le Soir. Cocaïne: la douane veut scanner 100% des containers au port d’Anvers. 

https://www.lesoir.be/254007/article/2019-10-16/cocaine-la-douane-veut-scanner-100-des-containers-
au-port-danvers?from_direct=true. Accessed 18 October 2019.  

 



รายงานความเคล่ือนไหว  

 

ส ำนักงำนทีป่รกึษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรสัเซลส ์HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH 25 

 
 

 

ศุลกากรฝรั่งเศสยกระดับการบริหารจัดการงานศุลกากรไปอีกขั้น 
ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อำนวยความสะดวกในการผ่านแดน 

 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ศุลกากรฝรั่งเศสเปิดให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น Delta T สำหรับ
พิธีการผ่านแดน เพ่ือแทนที่ระบบเก่าท่ีใช้เทคโนโลยีรุ่นเดิมตั้งแต่ปี 2546 

 Delta T ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการหลายประการ เช่น 
1. ผู้ประกอบการลงนามในสัญญาใช้งานระบบเพียงฉบับเดียว สำหรับการขนส่งผ่านแดนที่มีจุดเริ่มต้นจาก

ฝรั่งเศส หรือมีจุดหมายปลายทางมายังฝรั่งเศส 
2. ผู้ประกอบการสามารถยื่นใบขนสินค้าผ่านแดนได้ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเริ่มการขนส่งผ่านแดน 
3. หากผู้ขนส่งและผู้รับเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาต (authorized) สินค้าจะได้รับการตรวจปล่อยภายใน  

24 ชั่วโมง ในกรณีที่ไม่ต้องมีการตรวจสอบใบขนสินค้าเป็นการเพิ่มเติม 
4. ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขหรือขอยกเลิกใบขนสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
5. ระบบได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งานยิ ่งขึ ้น เช่น มีหน้าจอติดตาม  

การเคลื่อนย้ายสินค้าตลอดเส้นทาง มีระบบป้อนข้อมูลอัตโนมัติในใบขนสินค้า มีรายการข้อมูลให้เลือกเพื่อป้อน  
ลงในช่อง เป็นต้น 

6. ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับศุลกากรได้เปลี่ยนภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้จากภาษา EDIFACT เป็นภาษา XML  

ผู ้ที ่สนใจสามารถสร้างบัญชีผ ู ้ใช ้และเข้าใช้งานได้ที ่ https://www.douane.gouv.fr/service-en-
ligne/declaration-de-transit-douanier-delta-t (ภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น) 

 
อ้างอิง 
Direction générale des douanes et droits indirects. Delta T, un service en ligne rénové pour vos opérations de 

transit. https://www.douane.gouv.fr/actualites/delta-t-un-service-en-ligne-renove-pour-vos-operations-
de-transit. Accessed 22 October 2019. 



 

 

 
 

ไทย 

 
 

ญี่ปุ่น 

 
 

เกาหลีใต้ 

 
 

ออสเตรเลีย 

 
 

นิวซีแลนด์ 

ของติดตัว
ผู้โดยสาร  

ของใช้ส่วนตัวไม่เกิน 20,000 บาท ของใช้ส่วนตัวไม่เกิน 200,000 JPY - ของใช้ส่วนตัวไม่เกิน 600 USD  
- น้ำมันงา เมล็ดงา นำ้ผึ้ง เฟิร์น 5 กิโลกรัม 
- เมล็ดสน 1 กิโลกรัม 
- โสม 300 กรัม 
- เนื้อวัว 10 กิโลกรัม  
- เขากวาง 150 กรัม 
- ผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ 5 กิโลกรัม 
ท้ังนี้ หากนำเข้าคละสนิค้า น้ำหนักรวมต้องไม่เกิน  
50 กิโลกรัม และมีมูลค่ารวมไม่เกิน 100,000 KRW 

 - สินค้าท่ัวไป รวมถึงของขวัญ ของท่ีระลึก เครื่องหนัง อัญมณี 
นาฬิกาข้อมือ น้ำหอม อุปกรณ์กีฬา สินค้าปลอดอากรท่ีซื้อ  
ณ ขาเข้า (ไม่รวมแอลกอฮอล์และบุหร่ี) มีมูลค่ารวมไม่เกิน 900 
AUD 
 - หากอายุไม่ถึง 18 ปี ของท่ีนำติดตัวเข้ามา จะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 
450 AUD 
- สามารถถัวเฉลี่ยมูลค่ากับผู้ร่วมเดินทางท่ีเป็นคนในครอบครัว/
คณะ ซึ่งเดินทางในคราวเดียวกันได้ 
- ลูกเรือ ของท่ีนำติดตัวเข้ามา จะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 450 AUD  

 - ของใช้ส่วนตัวไม่เกิน 700 NZD 
 - แอลกอฮอล์และยาสูบ ไม่รวมอยู่ในมูลค่าดังกล่าว 
 - คำนวนแยกเป็นรายบุคคล แม้เดินทางมาเป็นครอบครัว/
คณะก็ตาม 

ของต้องห้าม 
  

ยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร  
สินค้าละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา  
ธนบัตร/เหรียญปลอม สัตว์/พืชคุ้มครอง 

ยาเสพติด อาวุธปืนขนาดเล็กหรือกระสนุ วัตถุระเบิด  
สารต้ังต้น อาวุธเคมี ธนบัตร/เหรียญ/บัตรเครดิตปลอม  
สื่อลามก สื่ออนาจาร (เด็ก) สินค้าละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญา เป็นต้น 

สื่อใด ๆ ท่ีอาจขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีและ
ความปลอดภัยของประชาชน รวมท้ังอุปกรณ์ใด ๆ ท่ีอาจ
นำไปใช้ในการเปิดเผยข้อมูลลับของราชการ สินค้าละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา เงินตราปลอม เป็นต้น 

ยาเสพติด สุนัขสายพันธุอ์ันตราย อุปกรณ์ฆา่ตัวตาย สเตมเซลส์
ท่ีมาจากตัวอ่อนมนษุย์ สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

ยาสูบแบบเค้ียว (chewing tobacco) อุปกรณ์ติดตามสุนัข 
บางประเภท (dog tracking device) สุนัขสายพันธุอ์ันตราย  
สินค้าละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา สื่อลามกอนาจาร เป็นต้น 

เงินตรา หากเกิน 15,000 USD ต้องสำแดง เกิน 1,000,000 JPY ต้องสำแดง มีมูลค่ารวมเกิน 10,000 USD ต้องสำแดง มีมูลค่ารวมมากกว่า 10,000 AUD ต้องสำแดง มีมูลค่ารวมเกิน 10,000 NZD ต้องสำแดง 

ยาสูบ/น้ำหอม  
บุหร่ี 200 มวน หรือ 
ซิการ์ 250 กรัม หรือ 
คละกันไม่เกิน 250 กรัม 

 - บุหร่ี 400 มวน หรือ ซิการ์ 100 มวน  
หรืออื่น ๆ 500 กรัม คละกันได้ รวม 
ไม่เกิน 500 กรัม  
 - น้ำหอม 2 ออนซ์ (ประมาณ 59.15 มิลลิลิตร) 
 - ไส้บุหร่ีไฟฟ้า 20 มวน  

 - บุหร่ี 200 มวน หรือ ซิการ์ 50 มวน หรือ บุหร่ีไฟฟ้าท่ีมี
นิโคตินไม่เกิน 20 มิลลิลิตร หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ไม่เกิน  
250 กรัม 
 - น้ำหอม 60 มิลลิลิตร 
ท้ังนี้ มูลค่ารวมของสินค้าต้องไม่เกิน 150,000 KRW 

นับต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา ออสเตรเลียได้ 
ปรับแก้กฎหมายจำกัดการนำบุหร่ีติดตัวผู้โดยสารเข้ามา ให้มี
ความเข้มงวดข้ึน ดังนี้ 
- ผู้โดยสารท่ีนำติดตัวเข้ามา ต้องมีอายุ 18 ปีข้ึนไป 
- บุหร่ีไม่เกิน 25 มวน หรือยาสูบไม่เกิน 25 กรัม 
- ถ้าจะนำเข้ามากกว่าปริมาณข้างต้น ต้องขออนุญาตก่อนนำเข้า 

 - บุหร่ี 50 มวน หรือ 
 - ยาสูบ หรือ ซิการ์ 50 กรัม หรือ 
 - คละกันไม่เกิน 50 กรัม 

เคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล ์ 

ไม่เกิน 1 ลิตร 3 ขวด ขวดละประมาณ 760 มิลลิลิตร 1 ขวด ขวดละไม่เกิน 1 ลิตร และมีมูลค่าไม่เกิน 400 USD 
และผู้โดยสารต้องมีอายุ 19 ปีข้ึนไป 

ไม่เกิน 2.25 ลิตร  - ไวน์หรือเบียร์ 4.5 ลิตร 
 - สุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อย่างอื่นไม่เกิน 3 ขวด  
(หรือภาชนะอืน่ ๆ) โดยแต่ละขวดไม่เกิน 1,125 มิลลิลิตร 
 - ผู้โดยสารท่ีมีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ติดตัวเข้ามา ต้องมี 
อายุ 17 ปีข้ันไป 

ไปรษณีย์ 
 
 
  

ได้รับการยกเว้นภาษี สำหรับของท่ีมี 
ราคาไม่เกิน 1,500 บาท 

ของทุกชิ้นมีภาระภาษี ซึ่งจะคำนวนตามพิกัดอัตราศุลกากร
ของสินค้าแต่ละชนิด 

 - ของใช้ส่วนตัวต้องมีมูลค่าไม่เกิน 150 USD และผู้รับจะต้อง
เป็นพลเมืองท่ีอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ (Domestic resident)  
หากมีวัตถุประสงค์ทางการค้า แม้มูลค่าของของจะไม่เกิน  
150 USD ก็จะไม่ได้รับยกเว้นภาษี 
 - ตัวอย่างสินค้า มีมูลค่าไม่เกิน 250 USD 

 - ไม่เกิน 1,000 AUD 
 - ผลิตภัณฑ์ยาสูบและแอลกอฮอล์ไม่ได้รับการยกเว้น 
 - ห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบทางไปรษณีย ์

 - ได้รับยกเว้นหากภาษี (GST+Duties) รวมมีมูลค่าไม่เกิน  
60 NZD (แต่ไม่นับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ) 
 - ของขวัญ ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 110 NZD 
 - หากของท่ีส่งออกมีมูลค่าเกิน 1,000 NZD ผู้ส่งต้องสำแดง 

ตารางเปรยีบเทียบพิธีการศลุกากรส าหรบัผ ูโ้ดยสารและการน าเขา้ทางไปรษณีย ์(1)* 

* หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมลูที่เป็นปัจจบุัน โปรดตดิต่อศุลกากรของประเทศที่ประสงค์ไปเยือน 
จัดทำโดย 

สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ 



 

 

   
 

ไทย 

 
 

สหรัฐอเมริกา 

 
 

สหราชอาณาจักร 
ของติดตัว
ผู้โดยสาร  

ของใช้ส่วนตัวไม่เกิน 20,000 บาท ผู้มถ่ิีนพำนัก 
- ของขวัญ/ของที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากรในต่างประเทศ ไม่เกิน 200, 800 หรือ 1,600 USD  
ตามแต่ประเทศที่ไปเยือน 
- ของขวัญที่มีมูลค่ามากกว่า 5 USD ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือน้ำหอมที่มีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์ ไม่สามารถนำมารวมในปริมาณที่ได้รับยกเว้นข้างต้นได้ 
ผู้ไม่มีถ่ินพำนัก 
- ของขวัญ ไม่เกิน 100 USD โดยต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 72 ชั่วโมง โดยอาจรวมซีการ์ 100 มวน 
เข้าไปด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่ได้มาจากคิวบา  

- ไม่เกิน 390 GBP 
- ไม่เกิน 270 GBP หากโดยสารด้วยเครื่องบินหรือเรือส่วนตัว 
- หากสินค้า 1 ชิ้นมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนด ต้องชำระภาษีเต็มมูลค่า ไม่ใช่เฉพาะมูลค่าที่เกิน  
(อัตราร้อยละ 2.5 สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 630 GBP แต่หากเกินกว่า 630 GBP เสียอัตราตามพิกัดอัตรา
ของสินค้านั้น) 

ของต้องห้าม  
ยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร สินค้าละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ธนบัตร/เหรียญปลอม  
สัตว์/พืชคุ้มครอง 

ยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร (เด็ก) สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ของเล่นอันตราย รถที่ไม่มีระบบ
ป้องกันผู้ใช้จากอุบัติเหตุ เนื้อสัตว์ป่าเขตร้อน (bush meat) สัตว์/พืชคุ้มครอง Absinthe และ Rohypnol 
เป็นต้น 

ยาผิดกฎหมาย อาวุธที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บแก่ผู้อื่น (เช่น มีดพับ) สเปรย์ป้องกันตัว (เช่น สเปรย์พริกไทย 
แก๊สน้ำตา) สัตว์/พืชคุ้มครอง เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน สื่อลามกอนาจาร เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนม 
จากนอก EU เป็นต้น 

เงินตรา  
หากเกิน 15,000 USD ต้องสำแดง - เกิน 10,000 USD ต้องสำแดง (รวมถึงเช็คและตราสารต่าง ๆ) 

- ถ้าผู้โดยสารเดินทางมาเป็นครอบครัว และมีเงินตรา (รวมถึงเช็คและตราสารต่าง ๆ) เกิน 10,000 USD 
ต้องสำแดง 

ต้ังแต่ 10,000 GBP ต้องสำแดงภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร 

ยาสูบ/
น้ำหอม 

บุหรี่ 200 มวน หรือ ซิการ์ 250 กรัม หรือ  
คละกันไม่เกิน 250 กรัม 

บุหรี่ไม่เกิน 200 มวน และ ซิการ์ 100 มวน  บุหรี่ 200 มวน หรือ ซิการิลโล 100 หรือ ซิการ์ 50 มวน หรือ ยาสูบ 250 กรัม หรือ  
คละกันในปริมาณครึ่งหนึ่งของที่ได้รับอนุญาต 

เคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล ์ 

ไม่เกิน 1 ลิตร - ไม่เกิน 1 ลิตร (ผู้นำเข้ามาต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 21 ปี)  
- หากซื้อจากร้านค้า duty-free ต้องเสียภาษีศุลกากรและสรรพสามิต  
- หากเป็นพลเมืองสหรัฐ ปริมาณที่อนุญาตให้นำเข้ามาจะแตกต่างกันไปแล้วแต่มลรัฐ 
- ห้ามนำเข้า absinthe โดยเด็ดขาด 

- เบียร์ 16 ลิตร 
- non-sparkling wine 4 ลิตร และ 
- สุรา และ liquor อย่างอื่นที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 22% 1 ลิตร หรือ fortified wine (เช่น port, 
sherry), sparkling wine และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ไม่เกิน 22% 2 ลิตร โดยสามารถนำเข้าทั้ง 2 ประเภท 
โดยรวมปริมาณกันได้ เช่น fortified wine 1 ลิตร และสุรา 0.5 ลิตร 
ทั้งนี้ หากผู้นำเข้ามีอายุต่ำกว่า 17 ปี ต้องชำระภาษี ไม่ว่านำเข้ามาในปริมาณเท่าใดก็ตาม 

ไปรษณีย์  
ได้รับการยกเว้นภาษี สำหรับของที่มีราคา 
ไม่เกิน 1,500 บาท 

- ของขวัญไม่เกิน 100 USD (หรือ 200 USD หากส่งมาจาก Guam, American Samoa หรือ  
U.S. Virgin Islands) 
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบ/น้ำหอม ไม่ได้รับยกเว้นภาษี 
- ของใช้ส่วนตัวในสภาพใหม่ ไม่เกิน 200 USD 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกิน 39 GBP ได้รับยกเว้น / สินค้าอ่ืน ๆ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 15 GBP ได้รับ
ยกเว้น / เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และน้ำหอม ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่ามีมูลค่าเท่าใดก็ตาม 
ภาษีศุลกากร สินค้าที่มีมูลค่าน้อยกว่า 135 GBP ได้รับยกเว้น / ของขวัญที่มีมูลค่าต้ังแต่ 135-630 GBP  
เสียอัตราคงที่ที่ร้อยละ 2.5 (สินค้าบางชนิดอาจเสียภาษีที่อัตราน้อยกว่า) / ของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 630 GBP 
และสินค้าอ่ืน ๆ ที่มีมูลค่าเกิน 135 GBP เสียภาษีที่อัตราแตกต่างกันตามแต่ประเภทสินค้าและถ่ินกำเนิด 

ตารางเปรยีบเทียบพิธีการศลุกากรส าหรบัผ ูโ้ดยสารและการน าเขา้ทางไปรษณีย ์(2)* 

* หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมลูที่เป็นปัจจบุัน โปรดตดิต่อศุลกากรของประเทศที่ประสงค์ไปเยือน 
จัดทำโดย 

สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ 



 

 

 

 

 

 

   
 

ไทย 

 
 

เนเธอร์แลนด์ 

 
 

สวิตเซอร์แลนด์ 
ของติดตัวผู้โดยสาร  

ของใช้ส่วนตัวไม่เกิน 20,000 บาท - ของที่ซื้อจากนอก EU ที่มีมูลค่าไม่เกิน 430 EUR 
- ของใช้ส่วนตัวได้รับยกเว้นภาษี หากเป็นของที่นำติดตัวออกไปจาก
เนเธอร์แลนด์และนำกลับเข้ามา เช่น แปรงสีฟัน กล้องถ่ายรูป เป็นต้น 

- ของใช้ส่วนตัว อาหารพร้อมบริโภค เครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้รับยกเว้น 
- สินค้าที่ซื้อมาใช้ส่วนตัว/ของขวัญ ไม่เกิน 300 CHF (รวมอาหาร ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ สัตว์เลี้ยง และการซ่อมแซม/บำรุงรักษาที่เกิดข้ึน
ในต่างประเทศด้วย)  

ของต้องห้าม  
ยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
ธนบัตร/เหรียญปลอม สัตว์/พืชคุ้มครอง 

ยาเสพติด สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่นำเข้ามาเพื่อการค้าหรือที่
นำเข้ามาใช้ส่วนตัวโดยนำเข้ามาทางไปรษณีย์/ของเร่งด่วน  
สัตว์/พืชคุ้มครอง เป็นต้น 

ยาเสพติด สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ธนบัตร/เหรียญปลอม  
สัตว์/พืชคุ้มครอง อุปกรณ์ที่ใช้เรดาร์เป็นสัญญาณเตือน (radar warning 
devices) เป็นต้น 

เงินตรา 
  

หากเกิน 15,000 USD ต้องสำแดง ต้ังแต่ 10,000 EUR ต้องสำแดง ต้ังแต่ 10,000 CHF ต้องสำแดง 

ยาสูบ/น้ำหอม 
 
  

บุหรี่ 200 มวน หรือ ซิการ์ 250 กรัม หรือ  
คละกันไม่เกิน 250 กรัม 

บุหรี่ 200 มวน หรือ บุหรี่มวนเอง 250 กรัม หรือ ซิการ์ 50 มวน บุหรี่/ซิการ์ 250 มวน หรือ ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ 250 กรัม หรือ คละกัน  
(เฉพาะผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 17 ปี ข้ึนไป) 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
 
  

ไม่เกิน 1 ลิตร - เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ (เช่น สุรา วิสกี้) 1 ลิตร หรือ  
- ไวน์ 2 ลิตร หรือ  
- เบียร์ 16 ลิตร 
 

- แอลกอฮอล์ไม่เกิน 18% 5 ลิตร และ 
- แอลกอฮอล์มากกว่า 18% 1 ลิตร 
- หากแอลกอฮฮล์ไม่เกิน 0.5% ไม่จัดเป็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

ไปรษณีย์  
ได้รับการยกเว้นภาษี สำหรับของที่มีราคาไม่เกิน 1,500 บาท - หากมูลค่าไม่เกิน 45 EUR ไม่ต้องเสียภาษี 

- หากมูลค่ามากกว่า 45 EUR แต่ไม่เกิน 700 EUR เสียภาษีศุลกากร 
ร้อยละ 2.5 และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ร้อยละ 0, 6 หรือ 21) 
- หากมูลค่าเกิน 700 EUR เสียภาษีตามพิกัดอัตราศุลกากร 

- ของขวัญราคาไม่เกิน 100 CHF (ไม่รวมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์) 
- หากค่าภาษีศุลกากรน้อยกว่า 5 CHF จะได้รับยกเว้นภาษีศุลกากร 
- หากค่าภาษีมูลค่าเพิ่มน้อยกว่า 5 CHF จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ตารางเปรยีบเทียบพิธีการศลุกากรส าหรบัผ ูโ้ดยสารและการน าเขา้ทางไปรษณีย ์(3)* 

* หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมลูที่เป็นปัจจบุัน โปรดตดิต่อศุลกากรของประเทศที่ประสงค์ไปเยือน 
จัดทำโดย 

สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ 
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พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

นายนิติ  วิทยาเต็ม  อัครราชทูต  (ฝ่ ายศุลกากร)  
น า ย เทิ ด ศั ก ดิ์  สุ ว ร ร ณ ม ณี  อั ค ร ร าช ทู ต ที่ ป รึ ก ษ า  
(ฝ่ ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ 
เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและ
กิ จ ก ร รม น้ อ ม ร ำลึ ก เนื่ อ ง ใน วั น ค ล้ า ย วั น ส ว ร รค ต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  บรมนาถบพิตร วันที่  13 ตุลาคม  2562 ณ  
วัดธัมมปทีป เมือง Mechelen ประเทศเบลเยียม ร่วมกับ
ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทย และ 

ชาวไทยที่พำนักในประเทศเบลเยียมและพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า  200 คน ในโอกาสนี้   
นายนิติฯ และข้าราชการสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดย
ทำความสะอาดลานวัดร่วมกับผู้เข้าร่วมพิธีด้วย 
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การประชุม Expert Group on the Prevention of Drug Precursors’ Diversion 

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก  
(ฝ่ ายศุลกากร) เข้าร่วมการประชุม  Expert Group on the Prevention of Drug Precursors’ Diversion  
ซึ่งจัดโดย Pompidou Group ในนามของสภาแห่งยุโรป (Council of Europe) ร่วมกับ European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) ระหว่างวันที่  1 – 3 ตุลาคม  2562 ณ  กรุงลิสบอน 
ประเทศโปรตุเกส โดยมีผู้เข้าร่วม 91 ราย จาก 31 ประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 3 แห่ง และภาคเอกชน  
ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมอภิปรายหารือเกี่ยวกับสารตั้งต้นยาเสพติดที่แพร่ระบาดใน Darknet ยุทธศาสตร์
ในการปราบปรามห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ผิดกฎหมาย  และความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเคมี   
พร้อมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของสำนักงานตำรวจโปรตุเกสและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าเรือลิสบอน นอกจากนี้ อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) ยังได้นำเสนอแนวทางการควบคุม 
สารตั้งต้นของไทยในมุมมองศุลกากรให้ที่ประชุมฯ ทราบอีกด้วย 
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การประชุม International Conference on Novel Psychoative Substances, 
Drugs and Tobacco Trafficking online and offline 

นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนางสาวปานชนก ประสงค์นิจกิจ เลขานุการเอก  
(ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมการประชุม International Conference on Novel Psychoative Substances, Drugs 
and Tobacco Trafficking online and offline ตามคำเชิญขององค์การตำรวจสากล (INTERPOL) ระหว่าง 
วันที่ 23 – 24 ตุลาคม 2562 ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส ในโอกาสนี้ นายนิติฯ ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยายเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามของสารตั้งต้นยาเสพติดที่กำลังระบาดในประเทศไทยและแนวทางการป้องกันของฝ่ายไทยในเรื่อง  
ดังกล่าวด้วย 
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การประชุม Working Group on the 
Comprehensive Review of the Revised 

Kyoto Convention ครั้งที ่6 

นายนิ ติ  วิทยาเต็ ม  อัครราชทู ต  (ฝ่ ายศุ ลกากร)  
และนายนำโชค  ศศิ กรวงศ์  เจ้ าหน้ าที่ โครงการ  CPMU  
เข้าร่วมการประชุม Working Group on the Comprehensive 
Review of the Revised Kyoto Convention ครั้งที่ 6 ระหว่าง
วั น ที่  14 – 18 ตุ ล าคม  2562 ณ  องค์ ก ารศุ ล กาก ร โลก  
กรุงบรัสเซลส์  ประเทศเบลเยียม โดยแนวโน้มในการแก้ไข
อนุสัญญาเกียวโตฯ มุ่ งไปยังการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ใน 
การบริหารจัดการงานศุลกากรและความร่วมมือกับศุลกากร
ประเทศอ่ืน หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ ทั้งนี้ 
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ จะจัดทำ
รายงานสรุปผลการประชุมเพ่ือเผยแพร่ในโอกาสต่อไป 

 

 

 



   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Office of Customs Affairs 

Royal Thai Embassy to Belgium, 

Luxembourg and Mission to the EU 

Dreve du Rembucher 89 

1170 Watermael-Boitsfort 

Tel. +32 2 660 5759 

Fax. +32 2 675 2649 

E-mail: thaicustoms@thaicustoms.be 

http://brussels.customs.go.th 

Credit: Datafloq 


