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สวััสดีีค่่ะ ท่่านผู้้�อ่่าน 

	 ในการประกอบธุุรกิจการค้้าในการนำาเข้้า	 ส่่งออก	 นำาผ่่าน	 และโลจิส่ติิกส์่ท้ั้�งระด้ับ			
ในประเทั้ศหรือระหว่่างประเทั้ศจะต้ิองมีีการร้บส่่งข้้อมูีลระหว่่างหน่ว่ยงานภาค้ร้ฐและเอกชนเป็น
จำานว่นมีาก	ซ่ึ่�งเดิัมีการร้บส่่งข้้อมูีลด้ังกล่าว่จะกระทั้ำาในรูปแบบกระดัาษ	โดัยผู้่ประกอบการจะ
ต้ิองดัำาเนินการติิดัต่ิอหน่ว่ยงานข้องร้ฐด้ัว่ยตินเอง	 ต่ิอมีาเมืี�อเทั้ค้โนโลยีมีีการพ้ัฒนามีากข่้�น				
จ่งเกิดัการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการร้บส่่งข้้อมูีลจากกระดัาษมีาเป็นรูปแบบอิเล็กทั้รอนิกส์่	และ
มีีการนำาระบบ	Single Window	เป็นระบบการส่่งข้้อมูีลทั้างศุลกากรและข้้อมูีลทั้างการค้้าอื�น	ๆ	
ทีั้�ช่ว่ยอำานว่ยค้ว่ามีส่ะดัว่กให้ผู้่นำาเข้้า	ผู้่ส่่งออก	และหน่ว่ยงานทีั้�เกี�ยว่ส่ามีารถส่่งข้้อมูีลท้ั้�งหมีดั
พัร้อมีก้นในช่องทั้างเดีัยว่	 ระบบด้ังกล่าว่ได้ัร้บค้ว่ามีนิยมีเพิั�มีข่้�น	 และองค์้การศุลกากรโลก	
(World Customs Organization: WCO)	ก็ให้การส่น้บส่นุนการติิดัต้ิ�งระบบนี�ในประเทั้ศต่ิาง	ๆ 	
อย่างต่ิอเนื�อง	เพืั�อยกระด้ับให้ศุลกากรสู่่โลกยุค้ดิัจิท้ั้ล

 ในปัจจุบ้น	 เป็นทีั้�น่าส่นใจว่่าหลายกลุ่มีเศรษฐกิจกำาล้งพัยายามีเชื�อมีโยง													
ระบบ	Single Window	เข้้าก้บข้องประเทั้ศอื�น	เพืั�อส่ร้างระบบ	Regional Single Window 

(RSW) รองร้บการส่่งข้้อมูีลการนำาเข้้า-ส่่งออก	ระหว่่างประเทั้ศส่มีาชิกให้เหมีาะส่มีก้บล้กษณะ
ข้องห่ว่งโซ่ึ่อุปทั้านโลกในปัจจุบ้นทีั้�เชื�อมีโยงก้นอย่างไร้ขี้ดัจำาก้ดั	 โดัยทีั้�ส่มีาค้มีประชาชาติิแห่ง
เอเชียติะว้่นออกเฉีียงใต้ิหรืออาเซีึ่ยน	 (ASEAN)	 เป็นกลุ่มีเศรษฐกิจแรกข้องโลกทีั้�ได้ัพ้ัฒนา
ระบบ	RSW ก่อนทีั้�ส่หภาพัยุโรป (European Union: EU) จะพ้ัฒนาระบบ	RSW	ด้ัว่ยเช่นก้น	

	 จดัหมีายข่้าว่ CPMU News	 ฉีบ้บนี�จ่งข้อนำาเส่นอข้้อมูีลเชิงเปรียบเทีั้ยบระหว่่าง			
ระบบ	 ASEAN Single Window	 และระบบ	 EU Single Window ค้ว่ามีส่ำาเร็จและ											
ค้ว่ามีท้ั้าทั้ายในการพ้ัฒนาระบบท้ั้�งส่องระบบ	และแนว่ทั้างการพ้ัฒนาระบบ	RSW	ข้องศุลกากร	
เพืั�อให้ผู้่ประกอบการและหน่ว่ยงานทีั้�เกี�ยว่ข้้องทั้ราบส่ถานะปัจจุบ้นข้องระบบ	 RSW	 เพืั�อ						
ค้าดัการณ์ผ่ลกระทั้บทีั้�อาจเกิดัข่้�นในอนาค้ติ

                                            นันท์่นภััส สินจนานุรัักษ์์
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	 	 	 	 ในปัจจุบ้น	 การค้้าระหว่่างประเทั้ศมีีการใช้เทั้ค้โนโลยี
และนว้่ติกรรมีหลายชนิดัเพืั�อทั้ำาให้การค้้าดัำาเนินไปอย่างค้ล่องต้ิว่														
เรียบง่าย	 ประหย้ดัค่้าใช้จ่าย	 และมีีค้ว่ามีย้�งยืนมีากยิ�งข่้�น	
หน่�งในน้�นคื้อการนำาเทั้ค้โนโลยี	National Single Window (NSW)                   
ซ่ึ่�งเป็นแพัลทั้ฟอร์มีอิเล็กทั้รอนิกส์่ส่ำาหร้บการส่่งข้้อมูีลเอกส่าร
พัร้อมีก้นในช่องทั้างเดีัยว่	 (Single Entry)	 มีาใช้เพืั�อ																																									
การอำานว่ยค้ว่ามีส่ะดัว่กทั้างการค้้า	 (Trade Facilitation)                  
ส่่งผ่ลให้ผู้่ค้้าและผู้่ประกอบการอื�น	 ๆ	 อาทิั้	 บริษ้ทั้ข้นส่่ง	
ต้ิว่แทั้นออกข้อง	 (Customs Broker)	 ต้ิว่แทั้นผู้่ส่่งสิ่นค้้า	
(Freight Forwarder)	ส่ามีารถยื�นเอกส่ารทีั้�เกี�ยว่ข้้องท้ั้�งหมีดั
ไปย้งหน่ว่ยงานร้ฐทีั้�เกี�ยว่ข้้อง	เช่น	ศุลกากร	หน่ว่ยงานพัาณิชย์	
หน่ว่ยงานส่าธุารณสุ่ข้	 หน่ว่ยงานด้ัานมีรดักทั้างว้่ฒนธุรรมี	
และหน่ว่ยงานด้ัานการเกษติร	พัร้อมีก้นในค้ราว่เดีัยว่1	แทั้นทีั้�
ระบบแบบเก่าทีั้�ต้ิองยื�นเอกส่ารแยกติามีหน่ว่ยงานทีั้�มีีข้้�นติอน
และค้ว่ามีซ้ึ่บซ้ึ่อนแติกต่ิางก้นไป

1“The characteristics of a Single Window,” UNECE, accessed 
16	November,	2022,	https://tfig.unece.org/contents/single-win-
dow-concept.htm.

				ผ่ลประโยชน์ทีั้�ส่ำาค้้ญทีั้�สุ่ดัข้องระบบ	NSW	ในว้่ติถุประส่งค์้
ด้ังกล่าว่	 คื้อการประหย้ดัเว่ลาและงบประมีาณแก่ท้ั้�งภาค้ร้ฐ
และเอกชน	 เนื�องจากเอื�อให้ทุั้กภาค้ส่่ว่นทีั้�เกี�ยว่ข้้องส่ามีารถ
เข้้าถ่งและแลกเปลี�ยนข้้อมูีลก้นได้ัโดัยติรง	 และแส่ดังผ่ล							
การอนุม้ีติิหรือปฏิิเส่ธุค้ำาข้อนำาเข้้า	 –	 ส่่งออกได้ัท้ั้นทีั้ใน					
แพัลทั้ฟอร์มี	 ซ่ึ่�งต่ิางจากในอดีัติทีั้�ผู้่ประกอบการต้ิองเดิันทั้าง
ไปติิดัต่ิอย้งหน่ว่ยงานต่ิาง	ๆ 	โดัยติรง	เพืั�อยื�นข้้อมูีลทีั้�ส่่ว่นใหญ่
แล้ว่มีีค้ว่ามีท้ั้บซ้ึ่อนก้นก้บข้้อมูีลทีั้�ต้ิองส่่งให้หน่ว่ยงานอื�น	ๆ

     อน่�ง	ระบบ	NSW	 คื้อบริการทีั้�จำาก้ดัอยู่ในระด้ับชาติิ					
โดัยหน่ว่ยงานในประเทั้ศเท่ั้าน้�นทีั้�จะมีีสิ่ทั้ธิุเข้้าถ่งข้้อมูีลใน
ระบบ	 ซ่ึ่�งระบบด้ังกล่าว่อาจไม่ีส่อดัค้ล้องก้บส่ถานการณ์					
การค้้าระหว่่างประเทั้ศในปัจจุบ้นอีกต่ิอไป	เนื�องจากการค้้าใน
ศติว่รรษทีั้�	21	มีีค้ว่ามีซ้ึ่บซ้ึ่อนและเกี�ยว่พ้ันก้บหลายประเทั้ศ
ภายหล้งจากมีีการรว่มีกลุ่มีทั้างเศรษฐกิจในระด้ับภูมิีภาค้	
(Regional Economic Integration)	 ในหลายพืั�นทีั้�	 จ่งมีี					
การพ้ัฒนาระบบ	Regional Single Window (RSW)	ทีั้�เชื�อมีโยง
ระบบ	NSW	ข้องประเทั้ศต่ิาง	ๆ	เข้้าด้ัว่ยก้น	และปร้บข้้อมูีล
ทั้างการค้้าในระบบให้เป็นมีาติรฐานเดีัยว่ก้น	 ส่อดัค้ล้องก้บ
ระเบียบทั้างการค้้าข้องกลุ่มีเศรษฐกิจในระด้ับภูมิีภาค้	

© Towfiqu barbhuiya, Unsplash

ความเป็็นมาและพััฒนาการของความเป็็นมาและพััฒนาการของ
ระบบ Single Windowระบบ Single Window
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						เป็นทีั้�น่าส่นใจว่่า	ส่มีาค้มีประชาชาติิแห่งเอเชียติะว้่นออก
เฉีียงใต้ิหรืออาเซีึ่ยน	 (ASEAN)	 เป็นกลุ่มีเศรษฐกิจแรกข้อง
โลกทีั้�ได้ัพ้ัฒนาระบบ	RSW	ต้ิ�งแต่ิปี	2548	(2005)	ชื�อว่่าระบบ	
ASEAN Single Window	ก่อนทีั้�ส่หภาพัยุโรป	(European 
Union: EU)	 จะมีีข้้อริเริ�มีให้มีีระบบ	 EU Single Window 
ต้ิ�งแต่ิปี	2551	(2008)	และส่หภาพัเศรษฐกิจยูเรเชีย	(Eurasian 
Economic Union)2	 ก็ได้ัมีีการต้ิ�งระบบ	 Single Window   
ติามีมีาในปี	2560	(2017)	ซ่ึ่�งระบบ	RSW	เหล่านี�ล้ว่นมีีระเบียบ
และล้กษณะภายในทีั้�แติกต่ิางก้นไปติามีล้กษณะเฉีพัาะ																																																				
ข้้อจำาก้ดั	และข้้อกฎหมีายข้องกลุ่มีเศรษฐกิจน้�น	ๆ	

  จดัหมีายข่้าว่ CPMU News	 ฉีบ้บนี�	 ข้อนำาเส่นอข้้อมูีล
เชิงเปรียบเทีั้ยบระหว่่างระบบ	 ASEAN Single Window            

ซ่ึ่�งเป็นระบบทีั้�ส่่งผ่ลโดัยติรงก้บการทั้ำางานข้องศุลกากรและ
ภาค้การนำาเข้้า–ส่่งออกข้องไทั้ย	ก้บระบบ	EU Single Window 
ซ่ึ่�งเป็นระบบ	 RSW	 ทีั้�ค้รอบค้ลุมีเข้ติเศรษฐกิจข้นาดัใหญ่
และเป็นระบบทีั้�ใช้ในประเทั้ศคู่้ค้้าส่ำาค้้ญข้องไทั้ยและอาเซีึ่ยน	
เพืั�อศ่กษาแนว่ปฏิิบ้ติิทีั้�ดีั	 (Best Practice)	 ค้ว่ามีท้ั้าทั้ายใน
การส่ร้างระบบ	 RSW	 ให้มีีประสิ่ทั้ธิุภาพั	 และเพืั�อวิ่เค้ราะห์
แนว่ทั้างการพ้ัฒนาระบบเทั้ค้โนโลยีเพืั�ออำานว่ยค้ว่ามีส่ะดัว่ก
ทั้างการค้้าต่ิอไป

  ในการนี�	 ข้อเริ�มีต้ินด้ัว่ยการอธิุบายค้ว่ามีเป็นมีา	 และ
พ้ัฒนาการข้องระบบ ASEAN Single Window	และระบบ 
EU Single Window	 ต่ิอด้ัว่ยการเปรียบเทีั้ยบค้ว่ามีเหมืีอน
และค้ว่ามีแติกต่ิางข้องระหว่่างส่องระบบ	 ค้ว่ามีส่ำาเร็จและ																										
ค้ว่ามีท้ั้าทั้ายในการส่ร้างระบบ	RSW	ข้องท้ั้�งส่องกลุ่มีเศรษฐกิจ	
และส่รุปด้ัว่ยบทั้วิ่เค้ราะห์แนว่ทั้างการพ้ัฒนาระบบ	RSW	ต่ิอไป

2	การรว่มีกลุ่มีทั้างเศรษฐกิจข้องประเทั้ศในแถบยูเรเชีย	5	ประเทั้ศ	ได้ัแก่	เบลารุส่	
ค้าซ้ึ่ค้ส่ถาน	คี้ร์กีซึ่ส่ถาน	อาร์เมีเนีย	และร้ส่เซีึ่ย

• 2548 (2005)  
   	เนื�องด้ัว่ยประเทั้ศส่มีาชิกอาเซีึ่ยนส่่ว่นใหญ่มีีระเบียง				การ
ข้นส่่งทีั้�มีีค้ว่ามีส่ำาค้้ญ	(Strategic Transport Corridor)	อาทิั้	
แนว่ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ิ	 (North-South	 Economic			

Corridor: NSEC)	 เชื�อมีเส้่นทั้างค้มีนาค้มีจากทั้างติอนใต้ิ
ข้องจีนก้บประเทั้ศในลุ่มีแม่ีนำ�าโข้งติอนบน	 ได้ัแก่	 เมีียนมีาร์	
ลาว่	ไทั้ย	รว่มีถ่งติอนเหนือข้องเวี่ยดันามี	ช่องแค้บมีะละกา	
ช่องแค้บสิ่งค้โปร์	ช่องแค้บลอมีบอก	(Lombok Strait)	และ
มีีท่ั้าอากาศยานนานาชาติิ	 และท่ั้าเรือส่ำาค้้ญอีกหลายแห่ง																																					
ส่่งผ่ลให้มีีปริมีาณการนำาเข้้าและส่่งออกระหว่่างประเทั้ศ
ส่มีาชิกและจากภายนอกกลุ่มีเศรษฐกิจเพิั�มีข่้�นอย่างต่ิอเนื�อง																									
นำามีาซ่ึ่�งค้ว่ามีท้ั้าทั้ายในการอำานว่ยค้ว่ามีส่ะดัว่กทั้างการค้้าและ														
การร้กษาค้ว่ามีปลอดัภ้ยในห่ว่งโซ่ึ่อุปทั้าน	 อาเซีึ่ยนจ่งเริ�มี
พ้ัฒนาระบบ	ASEAN Single Window	ในปี	2548	(2005)	
โดัยมีี	ASEAN Single Window Steering Committee (ASWSC) 

เป็นผู้่ประส่านงานและพ้ัฒนาระบบ

• 2554 (2011)
	 	 	 การพ้ัฒนาระบบ	 ASEAN Single Window	 ได้ัร้บ							
ค้ว่ามีร่ว่มีมืีอจากประเทั้ศกลุ่มี	ASEAN-6	ได้ัแก่บรูไนดัารุส่
ซึ่าลามี	 อินโดันีเซีึ่ย	มีาเลเซีึ่ย	 ฟิลิปปินส์่	 สิ่งค้โปร์	และไทั้ย	
ก่อนทีั้�ประเทั้ศส่มีาชิกท้ั้�ง	 10	 ประเทั้ศจะจ้ดัทั้ำาค้ว่ามีติกลง	
ASEAN Single Window Pilot Project ในปี	2554	(2011)	
เพืั�อทั้ดัลองพ้ัฒนาโค้รงการนำาร่องข้องระบบ	ฯ	แต่ิก้มีพูัชา	ลาว่	
และเมีียนมีาร์	 ย้งค้งอยู่ในส่ถานะผู้่ส้่งเกติการณ์	 โค้รงการ
นำาร่องด้ังกล่าว่เชื�อมีโยงข้้อมูีลใบข้นสิ่นค้้าข้องอาเซีึ่ยน										
(ASEAN Customs Declaration Document: ACDD)      
ข้องกรมีศุลกากร	และข้้อมูีลหน้งสื่อร้บรองแหล่งกำาเนิดัสิ่นค้้า
ข้องอาเซีึ่ยน	(ATIGA Form D)3  

3	ในไทั้ย	เอกส่าร	ATIGA	Form	D	อยู่ในค้ว่ามีค้ว่บคุ้มีข้อง
		กรมีการค้้าต่ิางประเทั้ศ	กระทั้รว่งพัาณิชย์

ความเป็นมาแลื่ะพััฒนาการข่อง
ระบบ ASEAN Single Window
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• 2554 (2011)
   	 ในปี	 2562	 (2019)	 ประเทั้ศส่มีาชิกท้ั้�ง	 10	 ประเทั้ศ
ได้ัเข้้าร่ว่มีปฏิิบ้ติิการเชื�อมีโยงข้้อมูีลอิเล็กทั้รอนิกส์่	 (ASW 

Live Operation)ทีั้�ในอนาค้ติจะเปิดัโอกาส่ให้มีีการแลกเปลี�ยน
เอกส่ารทีั้� เกี�ยว่ข้้องก้บการนำาเข้้า–ส่่งออกอื�น	 ๆ	 อาทิั้																																																													
ใบร้บรองสุ่ข้อนาม้ียพืัชอิเ ล็กทั้รอนิกส์่	 (e-Phyto)            
ใบร้บรองสุ่ข้ภาพัส้่ติว์่อิเล็กทั้รอนิกส์่	 (e-AH)	 และใบร้บรอง																								
ค้ว่ามีปลอดัภ้ยอาหารอิเล็กทั้รอนิกส์่	(e-FS)	นอกจากนี�	อาเซีึ่ยน
ย้งได้ัเริ�มีการเจรจาข้ยายโค้รงการ	Single Window	ก้บคู่้ค้้า		
ทีั้�ส่ำาค้้ญ	เช่น	ออส่เติรเลีย	จีน	ญี�ปุ�น	ส่หร้ฐอเมีริกา	เกาหลีใต้ิ	
และออส่เติรเลีย	 เพืั�ออำานว่ยค้ว่ามีส่ะดัว่กทั้างการค้้าใน																																			
ระด้ับระหว่่างภูมิีภาค้

• 2551 (2008) 
   ส่หภาพัศุลกากรยุโรป (EU Customs Union)	มีีปริมีาณ
ทั้างการค้้ามีากกว่่า	 3.5	 ล้านล้านยูโรต่ิอปี	 EU	 จ่งพัยายามี
อำานว่ยค้ว่ามีส่ะดัว่กทั้างการค้้าและช่ว่ยให้การติรว่จปล่อย																																																								
ทั้างศุลกากรดัำา เ นินไปอย่างมีีประสิ่ทั้ธิุภาพัอยู่เส่มีอ													
โดัยได้ัเล็งเห็นแนว่ทั้างการใช้ระบบ	Single Window เพืั�อ
การอำานว่ยค้ว่ามีทั้างการค้้าในประเทั้ศส่มีาชกิและมีีการส่รา้ง
ระบบ	RSW	ในภูมิีภาค้อื�น	ประเทั้ศส่มีาชิก	EU	จ่งลงมีติิให้
ส่่งเส่ริมีการส่ร้างกรอบ Single Window	ในปี	2551	(2008)

   
• 2558 (2015)   
    ต่ิอมีา	ค้ณะกรรมีาธุกิารยุโรปได้ัเปิดัโค้รงการนำาร่องเพืั�อ
การยื�นเอกส่ารนำาเข้้าส้่ติว์่และสิ่นค้้าปศุส้่ติว์่	(EU Customs 
Single	Window-Common	Veterinary	Entry	Document:	

EU	 CSW-CVED)	 ในปี	 2558	 (2015)	 ซ่ึ่�งค้ว่บคุ้มีโดัย							
ค้ณะกรรมีาธิุการยุโรปฝ่�ายภาษีและส่หภาพัยุโรปศุลกากร	
(DG Taxud)	และ	ค้ณะกรรมีาธิุการยุโรปฝ่�ายสุ่ข้ภาพัและ
ค้ว่ามีปลอดัภ้ยด้ัานอาหาร	(DG Sante)	ซ่ึ่�งระบบนี�ช่ว่ยให้
ผู้่ประกอบการส่ามีารถยื�นใบข้นสิ่นค้้าทั้างศุลกากรพัร้อมีก้บ
เอกส่ารร้บรองด้ัานปศุส้่ติว์่อื�น		ๆ	ได้ัแก่เอกส่าร	CVED-A	
และ	CVED-P	เพืั�อร้บการติรว่จส่อบแบบอ้ติโนม้ีติิ

           © ASEAN
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• 2562 (2019) 
				ในปี	2562	 (2019)	ค้ณะกรรมีาธิุการยุโรปได้ัพ้ัฒนา
ระบบ	 EU	 CSW-CVED	 ให้ค้รอบค้ลุมีเอกส่ารร้บรอง																										
ในดั้านอื�น	 ๆ	 เพิั�มีข่้�นอีกหลายประเภทั้	 และเปลี�ยนชื�อ
ระบบเป็น	 EU Customs Single Window Certificates                   

Exchange	 System	 (EU	 CSW-CERTEX)	 โดัยรองร้บ
เอกส่ารร้บรองทีั้�อยู่ภายใต้ิการดูัแลข้องค้ณะกรรมีาธิุการฯ	
ฝ่�ายอื�น	 ๆ	 ด้ังนี�	 เอกส่ารร้บรองการนำาเข้้าผ่ลิติภ้ณฑ์์															
ออร์แกนิก	 (COI)	 เอกส่ารร้บรองการนำาเข้้าไม้ี	 (FLEGT) 
เอกส่ารร้บรองการนำาเข้้า–	ส่่งออกส่ารทั้ำาลายโอโซึ่น	(Ozone 

–depleting	 Substances:	 ODS)	 และเอกส่ารร้บรอง																
การนำาเข้้ากลุ่มีก๊าซึ่ฟลูออริเนติ	 หรือ	 ส่ารฮาโลค้าร์บอน	
(Fluorinated	gases:	F-GAS)

 

• 2565 (2022) 
	 	 	 ระบบ	 EU	 CSW-CERTEX	 เป็นโค้รงการนำาร่องทีั้�มีี
ประเทั้ศส่มีาชิก	9	ประเทั้ศเข้้าร่ว่มีทั้ดัลองใช้งาน	ได้ัแก่	เช็ก	
ไอร์แลนด์ั	ส่โลวี่เนีย	ล้ติเวี่ย	บ้ลแกเรีย	โปแลนด์ั	ไซึ่ปร้ส่																																																				
เอส่โติเนีย	 และโปรติุเกส่	 ในการนี�	 EU	 ได้ัศ่กษาและ
วิ่เค้ราะห์ผ่ลข้องโค้รงการนำาร่องด้ังกล่าว่	 ก่อนทีั้�จะบรรลุ		
ข้้อติกลงช้�ว่ค้ราว่	(Provisional Agreement)	ข้องการส่ร้าง
ระบบ	EU Single Window เมืี�อเดืัอนพัฤษภาค้มี	2565	(2022)	
ทีั้�ผ่่านมีา	 และค้าดัการณ์ว่่าจะส่ามีารถเชื�อมีระบบ	 NSW              
ข้องประเทั้ศส่มีาชิกเข้้าด้ัว่ยก้นภายในปี	2568	(2025)	และ
ระบบด้ังกล่าว่จะต้ิองส่ามีารถรองร้บเอกส่ารร้บรองมีาติรฐาน
สิ่นค้้าในด้ัานอื�น	ๆ 	ทีั้�เกิดัข่้�นพัร้อมีก้บข้้อกฎหมีายใหม่ี	อาทิั้	
ใบอนุญาติส่่งออกส่ินค้้าทีั้�ใช้ได้ัส่องทั้าง	 ใบข้อนำาเข้้าส่ินค้้า
ทั้างว้่ฒนธุรรมี	ใบอนุญาติภายใต้ิอนุส้่ญญา	CITES

©Allexxandar, Freepik
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                                      ความเหมือนแลื่ะความแตกต่างความเหมือนแลื่ะความแตกต่าง
ระหว่าง ASEAN Single Window ระหว่าง ASEAN Single Window 

แลื่ะ EU Single Windowแลื่ะ EU Single Window

©
 EEA

S

					ถ่งแม้ีว่่า	อาเซีึ่ยน	และ	EU	จะเกิดัข่้�นมีาจากแนว่คิ้ดั			
การรว่มีกลุ่มีทั้างเศรษฐกิจทีั้�ค้ล้ายค้ล่งก้น	 แต่ิระด้ับ									
การบูรณาการระหว่่างประเทั้ศในด้ัานต่ิาง	 ๆ	 น้�นมีี																																																						
ค้ว่ามีแติกติ่างก้นอย่างสิ่�นเชิง	 ในกรณีข้อง	 EU	 เป็น											
การรว่มีกลุ่มีทีั้�ค้ล้ายค้ล่งก้บการรว่มีกลุ่มีในระด้ับเหนือชาติิ	
(Supranational Level)	มีากทีั้�สุ่ดั	 โดัยประเทั้ศส่มีาชิกจะ
ส่ละอำานาจอธิุปไติยบางอย่างข้องตินมีาให้องค์้กรบริหารกลาง	
(Supranational Organizations)	ได้ัแก่	ค้ณะกรรมีาธิุการยุโรป	
(European Commission)	ส่ภายุโรป	(European Parliament) 
ค้ณะมีนติรียุโรป	 (European Council)	 และ	 ค้ณะมีนติรี
แห่งส่หภาพัยุโรป	(The Council of the European Union)                                               
ซ่ึ่�งองค์้กรเหล่านี�จะทั้ำาหน้าทีั้�ต้ิดัสิ่นใจทั้างนโยบายแทั้น
ประเทั้ศส่มีาชิกในหลายประเด็ัน	เช่น	อ้ติราภาษีศุลกากรร่ว่มี	
(Common Customs Tariff)	 นโยบายทั้างการเกษติรและ									
การค้มีนาค้มีร่ว่มี	นโยบายทั้างการเงินในประเทั้ศส่มีาชิกทีั้�ใช้
ส่กุลเงินยูโร	เป็นต้ิน	

			ในข้ณะเดีัยว่ก้น	อาเซีึ่ยนเป็นองค์้กรระด้ับระหว่่างร้ฐบาล	
(Intergovernmental Organization)	 ทีั้�ประเทั้ศส่มีาชิก																					
ย้งค้งมีีอำานาจอธิุปไติยในตินเองอย่างเต็ิมีทีั้�	 จ่งไม่ีมีีองค์้กร
บริหารกลางทีั้�ทั้ำาหน้าทีั้�ต้ิดัสิ่นใจเชิงนโยบายและกฎหมีาย
แทั้นประเทั้ศส่มีาชิก	อน่�ง	อาเซีึ่ยนจะดัำาเนินกิจการต่ิาง	ๆ																																
ติามีแนว่คิ้ดั	“วิ่ถีอาเซีึ่ยน	(ASEAN Way)”	ทีั้�ส่มีาชิกจะไม่ี
แทั้รกแซึ่งกิจการภายในข้องก้นและก้น	(Non-	Interference) 
การต้ิดัสิ่นใจท้ั้�งหมีดัจะต้ิองเป็นไปโดัยฉ้ีนทั้ามีติิ	 (Consensus) 
และนโยบายต่ิาง	ๆ 	ไม่ีมีีผ่ลผู่กพ้ันทั้างกฎหมีาย	(Non	–	Legally	
Binding)	เปิดัโอกาส่ให้ประเทั้ศส่มีาชิกดัำาเนินการ	ชะลอ	หรือ
ถอนการเข้้าร่ว่มีได้ัติามีค้ว่ามีพัร้อมีข้องติน

	 	 	 ค้ว่ามีแติกต่ิางในระด้ับองค์้กรข้้างต้ิน	 ส่่งผ่ลให้ระบบ	
Single Window	ข้อง	EU	และอาเซีึ่ยนมีีค้ว่ามีแติกต่ิางก้น
ในบางประการ	แต่ิก็ย้งมีีคุ้ณส่มีบ้ติิทีั้�เหมืีอนก้น	ด้ังต่ิอไปนี�
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			ระบบ	ASEAN Single Window	ทั้ำางานโดัยการเชื�อมี
ระบบ	NSW	ข้องแต่ิละประเทั้ศส่มีาชกิเข้้าดัว้่ยก้นผ่่าน	ASW 

Gateway Application	ซ่ึ่�งเป็นเค้รือข่้ายทีั้�มีีค้ว่ามีปลอดัภ้ย	
(Secure Network)	ได้ัร้บการพ้ัฒนาในระด้ับภูมิีภาค้	อน่�ง	
เค้รือข่้ายด้ังกล่าว่ไม่ีถือว่่าเป็นเซิึ่ร์ฟเว่อร์กลาง	 (Central 

Server)	และไม่ีถือเป็นค้ล้งข้้อมูีลร่ว่มีข้องอาเซีึ่ยน	แต่ิเป็น
เหมืีอนส่ะพัานทีั้�เชื�อมีข้้อมูีลให้เฉีพัาะประเทั้ศทีั้�เกี�ยว่ข้้อง
เท่ั้าน้�น	ยกต้ิว่อยา่งเช่น	การนำาเข้้าสิ่นค้้าจากจีนมีาย้งไทั้ยเพืั�อ
การข้นส่่งไปย้งมีาเลเซีึ่ย	ผู้่นำาเข้้าจะต้ิองยื�นข้้อมูีลทีั้�เกี�ยว่ข้้อง
ไปย้งระบบ	 NSW	 ข้องไทั้ย	 และข้้อมูีลจะถูกส่่งไปย้ง																																
ระบบ	 NSW	 ข้องมีาเลเซีึ่ยโดัยอ้ติโนม้ีติิ	 เพืั�อช่ว่ยอำานว่ย
ค้ว่ามีส่ะดัว่กไม่ีให้ผู้่นำาเข้้าต้ิองยื�นข้้อมูีลซึ่ำ�าเป็นค้ร้�งทีั้�ส่อง
ก่อนนำาเข้้าไปย้งมีาเลเซีึ่ย

© ASEAN

1. ASEAN Single Window 
    ไม่ม่ระบบเซิิร์ฟเวอร์กลื่าง

			ในกรณีข้องระบบ EU Single Window จะเชื�อมีระบบ	
NSW	 ข้องประเทั้ศส่มีาชิกเข้้าก้บเซิึ่ร์ฟเว่อร์กลาง	 คื้อ	
ระบบ	 EU	CSW-CERTEX	 ซ่ึ่�งค้ว่บคุ้มีโดัย	DG Taxud 
ด้ังน้�น	 หน่ว่ยงานกลางข้อง	 EU	 จ่งส่ามีารถเข้้าถ่งข้้อมูีล											
การนำาเข้้า–ส่่งออกข้องทุั้กประเทั้ศส่มีาชิกได้ั	 เซิึ่ร์ฟเว่อร์นี�																																																								
จ่งเป็นเส่มืีอนค้ล้งข้้อมูีลกลางทีั้�เชื�อมีข้้อมูีลท้ั้�งหมีดัใน
ภูมิีภาค้ไว้่ด้ัว่ยก้น	นอกจากนี�	ย้งมีีส่่ว่นในการบริหารจ้ดัการ
ปริมีาณการนำาเข้้า-ส่่งออก	(Quantity Management)	อีกด้ัว่ย

ASEAN Single Window (ASW) Model

EU Single Window Model

© European Commission
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				ระบบ	ASEAN Single Window	มีีโค้รงส่ร้างการต้ิดัสิ่นใจ																																																											
แบบกระจายอำานาจ	(Federated Architecture)	 ทีั้�ประเทั้ศ
ส่มีาชิกเป็นผู้่ต้ิดัสิ่นใจหล้กว่่าจะอนุญาติให้สิ่นค้้าน้�น	 ๆ	
ส่ามีารถนำาเข้้ามีาย้งประเทั้ศน้�นได้ัหรือไม่ี	 โดัยเมืี�อมีีการยื�น
ข้้อมูีลเข้้าไปในระบบ	NSW	ข้องประเทั้ศน้�นๆ	แล้ว่	หน่ว่ยงาน
ในประเทั้ศน้�นจะเป็นผู้่ติรว่จส่อบข้้อมูีลด้ังกล่าว่ด้ัว่ยตินเอง

   อน่�ง	 โค้รงส่ร้างการต้ิดัสิ่นใจบางส่่ว่นข้องระบบ																								
EU Single Window	จะมีีล้กษณะรว่มีศูนย์	(Centralized                                                        

Architecture)	 โดัยผู้่ประกอบการจะยื�นข้้อมูีลไปย้ง											
ระบบ	NSW	 ข้องประเทั้ศทีั้�ตินจะนำาเข้้า	 จากน้�นศุลกากร
ในประเทั้ศน้�นจะเป็นผู้่ติรว่จส่อบใบข้นสิ่นค้้าทั้างศุลกากร														
ด้ัว่ยตินเอง	 แต่ิ เ นื�องจากว่่า	 EU	 มีีนโยบายร่ว่มี																																																															
ในด้ัานมีาติรฐานข้องสิ่นค้้าทีั้�ต้ิองได้ัร้บการร้บรองใน
ระด้ับ	EU	 เอกส่ารร้บรองมีาติรฐานในด้ัานอื�น	ๆ	 จ่งต้ิอง
ถูกส่่งเข้้าไปย้งระบบกลาง	 เพืั�อส่่งต่ิอไปย้งฐานข้้อมูีลข้อง																				
ค้ณะกรรมีาธิุการยุโรป	 (DG)	 ในด้ัานทีั้�เกี�ยว่ข้้องเพืั�อ
ร้บการติรว่จส่อบต่ิอไป	 อาทิั้	 สิ่นค้้าจำาพัว่กอาหารและ
ปศุส้่ติว์่ต้ิองส่่งเข้้าไปย้งฐานข้้อมูีล	 TRACES (INT)                      
ข้อง	DG Sante	ส่ารทั้ำาลายโอโซึ่น	(ODS)	จะต้ิองส่่งเข้้าไป
ย้งฐานข้้อมูีล	ODS Licensing	และสิ่นค้้าจำาพัว่ก	F-GAS                                                    
จะต้ิองส่่งเข้้าฐานข้้อมูีล	F-Gas	Portal	 ข้อง	DG Clima 
เป็นต้ิน	

2. โครงสำร้างการตัดสิำนใจั
ท่ี่�แตกต่างกัน

© European Commission
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	 	 	 ถ่งแม้ีว่่าท้ั้�งส่องระบบจะมีีค้ว่ามีค้ว่ามีแติกติ่างในเรื�อง
เซิึ่ร์ฟเว่อร์กลางและโค้รงส่ร้างการต้ิดัสิ่นใจ	แต่ิคุ้ณล้กษณะ
ทีั้�ท้ั้�งส่องระบบมีีเหมืีอนก้นคื้อการพัยายามีเชื�อมีระบบ	
NSW	 ข้องประเทั้ศส่มีาชิกเข้้าไว้่ด้ัว่ยก้น	 ด้ังน้�นฐานข้้อมูีล
ทั้างการค้้าข้องทุั้กประเทั้ศจะต้ิองส่ามีารถทั้ำางานร่ว่มีก้นได้ั	
(Interoperability)	 และมีาติรฐานทั้างการค้้าในดั้านอื�น	 ๆ	
จะต้ิองส่อดัค้ล้องก้น	

  ในกรณีข้องอาเซีึ่ยน	 มีีการกำาหนดัให้ใช้ใบข้นสิ่นค้้าข้อง
อาเซีึ่ยน	 (ACDD)	 และหน้งสื่อร้บรองแหล่งกำาเนิดัสิ่นค้้า
ข้องอาเซีึ่ยน	 (ATIGA Form D)	 เพืั�อช่ว่ยให้เกิดัการเชื�อมี
ข้้อมูีลทีั้�เป็นมีาติรฐานเดีัยว่ก้นระหว่่างประเทั้ศส่มีาชิก	 และ	
EU ก็มีีการกำาหนดัรูปแบบใบข้นสิ่นค้้าและมีาติรฐานทั้าง																																																																		
การค้้าข้องตินเองให้เป็นเอกภาพัในหมู่ีประเทั้ศส่มีาชิกเช่นก้น																																																																				
ซ่ึ่�งท้ั้�งส่องระบบได้ันำาเอาแนว่ปฏิิบ้ติิส่ากลในเรื�องพิัธีุการ
ศุลกากร	การติรว่จปล่อยทั้างศุลกากรมีาใช้เพืั�อส่ร้างมีาติรฐาน

3. ความจัำาเป็นในการปรับรูปแบบข่องข้่อมูลื่   
     แลื่ะมาตรฐานที่างการค้าให้สำอดคล้ื่องกัน

 © Pixabay
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ความสำาเร็จและความท้าทายของ ความสำาเร็จและความท้าทายของ 
ASEAN Single Window ASEAN Single Window 
และ EU Single Windowและ EU Single Window

				การส่ร้างระบบ Single Window	ในระด้ับภูมิีภาค้	(RSW) 
ส่ามีารถส่ร้างผ่ลประโยชน์ทั้างการค้้าได้ัหลายประการเนื�องจาก
เป็นการอำานว่ยค้ว่ามีส่ะดัว่กทั้างการค้้าให้แก่ท้ั้�งหน่ว่ยงานร้ฐ
และผู้่ประกอบการภาค้เอกชน	แต่ิการส่ร้างระบบด้ังกล่าว่ถือเป็น
โค้รงการข้นาดัใหญ่ทีั้�ต้ิองอาศ้ยค้ว่ามีพัร้อมีทั้างการเงิน	เทั้ค้นิค้	
และแรงส่น้บส่นุนทั้างการเมืีอง	 จากทุั้กประเทั้ศส่มีาชิกใน																																
กลุ่มีเศรษฐกิจน้�น	 การพ้ัฒนาระบบด้ังกล่าว่จ่งมีีค้ว่ามีซ้ึ่บซ้ึ่อน
และมีีค้ว่ามีท้ั้าทั้ายในหลายระด้ับ

   อน่�ง	 การพ้ัฒนาโค้รงการ	 RSW	 ใช้ระยะเว่ลานานใน									
การว่างแผ่น	 ริเริ�มีโค้รงการนำาร่อง	 และการนำามีาปร้บใช้จริง	
โดัยระบบ	 ASEAN Single Window	 ได้ัเริ�มีใช้งานจริงก้บ												
ทุั้กประเทั้ศส่มีาชิกเมืี�อปี	2562	(2019)	และโค้รงการ	EU Single 

Window	กำาล้งอยู่ในข้้�นโค้รงการนำาร่องและค้าดัว่่าจะเปิดัใช้งาน
ได้ัจริงภายในปี	2568	(2025)	การประเมิีนค้ว่ามีส่ำาเร็จข้องท้ั้�งส่อง
ระบบจ่งย้งไม่ีส่ามีารถทั้ำาได้ัแบบค้รอบค้ลุมีน้ก	ในการนี�		ข้อส่รุป
ค้ว่ามีส่ำาเร็จในข้้�นโค้รงการนำาร่องและค้ว่ามีท้ั้าทั้ายในการพ้ัฒนา
ข้องท้ั้�ง	2	ระบบ	ในเบื�องต้ินได้ัด้ังต่ิอไปนี�

1. ความสำำาเร็จัในด้านการอำานวยความสำะดวก
     ที่างการค้า

			จากการศ่กษาผ่ลการดัำาเนินงานข้องระบบ	ASEAN Single 

Window และ	 โค้รงการนำาร่อง	 EU	CSW-CERTEX	 พับว่่า
โค้รงการท้ั้�งส่องประส่บค้ว่ามีส่ำาเร็จในการช่ว่ยอำานว่ยค้ว่ามีส่ะดัว่ก
ทั้างการค้้าภายในภูมิีภาค้	 ท้ั้�งในด้ัานการลดัภาระงานทั้างเอกส่าร	
ช่ว่ยประหย้ดัเว่ลา	 และช่ว่ยทั้ำาให้การนำาเข้้า–ส่่งออกสิ่นค้้าใน
ภูมิีภาค้เป็นไปอย่างราบรื�นมีากข่้�น	 ซ่ึ่�งถือเป็นว้่ติถุประส่งค์้หล้ก
ข้องการส่ร้างระบบ	RSW
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ความสำำาเร็จัข่อง
ระบบ Single Window 

ในอาเซ่ิยนแลื่ะ EU
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  	 ในการนี�	 อินโดันีเซีึ่ยได้ัรายงานผ่ลการเข้้าร่ว่มีโค้รงการ				
ASEAN Single Window ในเชิงบว่ก	โดัยระบุว่่าภายหล้งจาก
การเข้้าระบบ	ฯ	อย่างเต็ิมีรูปแบบในปี	2553	(2010)	อินโดันีเซีึ่ย
มีีปริมีาณการนำาเข้้าและส่่งออกเพิั�มีมีากข่้�น	 ส่ามีารถยื�นเอกส่าร
ไปย้งหน่ว่ยงานทีั้�เกี�ยว่ข้้องได้ัรว่ดัเร็ว่มีากข่้�น	ติิดัติามีส่ถานะข้อง
ใบข้นสิ่นค้้าและใบข้ออนุญาติประเภทั้อื�น	 ๆ	 ได้ัส่ะดัว่ก	 และ				
ส่่งผ่ลให้มีีการเก็บอากรข้าเข้้าและข้าออกได้ัเพิั�มีมีากข่้�น	จากการทีั้�
ผู้่ประกอบการในภาค้การนำาเข้้า	-	ส่่งออก	เพิั�มีปริมีาณการข้นส่่ง
สิ่นค้้าติามีค้ว่ามีส่ะดัว่กทีั้�เพิั�มีข่้�นในงานด้ัานเอกส่าร	ถ่งแม้ีว่่าจะ
ย้งมีีข้้อผิ่ดัพัลาดัในทั้างเทั้ค้นิค้	เช่นค้ว่ามีแติกต่ิางข้องแบบฟอร์มี
เอกส่ารอิเล็กทั้รอนิกส์่	และข้้อมูีลบางส่่ว่นในใบข้นสิ่นค้้าสู่ญหาย
ไปเมืี�อเข้้าไปย้งระบบ	NSW	ข้องประเทั้ศผู้่ร้บสิ่นค้้า

2. ความสำำาเร็จัในการส่ำงเสำริมการบูรณาการ
     ระดับภููมิภูาค

	 	 	 	 ระบบ ASEAN Single Window เป็นส่่ว่นส่ำาค้้ญใน									
การส่ร้างประชาค้มีเศรษฐกิจอาเซีึ่ยน	 (ASEAN Economic 

Community: AEC)	 เนื�องจากเป็นกลไกทีั้�ช่ว่ยเร่งให้ประเทั้ศ
ส่มีาชิกเชื�อมีมีาติรฐานทั้างศุลกากรและมีาติรฐานทั้างการค้้าอื�น	ๆ 	
เข้้าด้ัว่ยก้น	ถ่งแม้ีว่่าในปัจจุบ้นระบบ	ฯ	จะรองร้บเอกส่ารได้ัเพีัยง	
2	ชนิดั	คื้อ	ใบข้นสิ่นค้้าข้องอาเซีึ่ยน	(ACDD)	และหน้งสื่อร้บรอง
แหล่งกำาเนิดัสิ่นค้้าข้องอาเซีึ่ยน	(ATIGA Form D)	แต่ิก็กำาล้งมีี
การพ้ัฒนาระบบให้รองร้บใบร้บรองสุ่ข้อนาม้ียพืัชอิเล็กทั้รอนิกส์่	
(e-Phyto)	ใบร้บรองสุ่ข้ภาพัส้่ติว์่อิเล็กทั้รอนิกส์่	(e-AH)	และ
ใบร้บรองค้ว่ามีปลอดัภ้ยอาหารอิเล็กทั้รอนิกส์่	 (e-FS)	 ซ่ึ่�งถือ
เป็นก้าว่ทีั้�ส่ำาค้้ญให้อาเซีึ่ยนกระช้บค้ว่ามีส้่มีพ้ันธ์ุทั้างเศรษฐกิจ
ระหว่่างประเทั้ศส่มีาชิก

©
 F

re
ep

ik

   ในโค้รงการนำาร่องข้อง	EU	ประเทั้ศทีั้�เข้้าร่ว่มีโค้รงการได้ั
รายงานว่่าโค้รงการช่ว่ยให้การค้ว่บคุ้มีชายแดันเป็นไปอย่าง
มีีประสิ่ทั้ธิุภาพัมีากข่้�น	 โดัยการส่่งใบข้นสิ่นค้้าและเอกส่าร																				
เกิดัข่้�นอย่างราบรื�นจนมีีค้ว่ามีเป็นไปได้ัทีั้�จะพ้ัฒนาให้เป็น
ระบบการติรว่จปล่อยและค้ว่บคุ้มีชายแดันแบบอ้ติโนม้ีติิ																				
(Automated Check)	 ได้ัในอนาค้ติ	 ซ่ึ่�งเป็นระบบทีั้�ส่ามีารถ			
ติอบร้บก้บปริมีาณทั้างการค้้าทีั้�เพิั�มีข่้�นอย่างต่ิอเนื�อง	นอกจากนี�																							
ระบบด้ังกล่าว่ย้งช่ว่ยให้หน่ว่ยงานทีั้�เกี�ยว่ข้้องก้บการนำาเข้้า-ส่่งออก
ทั้ำางานร่ว่มีก้นอย่างมีีประสิ่ทั้ธิุภาพัมีากข่้�น	 โดัยค้ว่ามีส่ำาเร็จข้อง
โค้รงการนำาร่องนี�	ทั้ำาให้ประเทั้ศส่มีาชิกอื�น	ๆ 	แส่ดังค้ว่ามีประส่งค์้
ทีั้�จะเข้้าร่ว่มี	ได้ัแก่	ฝ่ร้�งเศส่	เบลเยียมี	ล้กเซึ่มีเบิร์ก	ลิท้ั้ว่เนีย	และ
มีอลติา	โดัยทีั้�	เนเธุอร์แลนด์ั	ส่เปน	และเยอรมีนี	จะเข้้าร่ว่มีเมืี�อ
มีีจำานว่นประเทั้ศทีั้�เข้้าร่ว่มีโค้รงการ	ฯ	ถ่งเกณฑ์์ทีั้�ตินกำาหนดัไว้่	

© Freepik
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					ในกรณีข้อง	EU	ระบบ	EU Single Window ได้ัช่ว่ยให้							
ข้้อกฎหมีายในระด้ับ	 EU	 ถูกบ้งค้้บใช้อย่างมีีประสิ่ทั้ธิุภาพั					
มีากข่้�น	 เนื�องจากในอดีัติ	 ประเทั้ศส่มีาชิก	 EU	 ม้ีกประส่บ
ปัญหาในการปฏิิบ้ติิติามีข้้อกฎหมีายข้อง	 EU	 อ้นเกี�ยว่ข้้องก้บ
มีาติรฐานข้องสิ่นค้้า	ใบอนุญาติและใบร้บรองการนำาเข้้า–ส่่งออก	
เนื�องจากประเทั้ศส่มีาชิกจะต้ิองส่่งแลกเปลี�ยนเอกส่ารทีั้�เกี�ยว่ข้้อง
ก้บหน่ว่ยงานกลางข้อง	 EU	 ซ่ึ่�งหลายประเทั้ศได้ัพ้ัฒนาระบบ																																																							
การส่่งเอกส่ารข้องตินเอง	 แต่ิประเทั้ศทีั้�มีีข้นาดัเล็กไม่ีมีี														
งบประมีาณมีากพัอทีั้�จะพ้ัฒนาระบบเช่นน้�นได้ั	 ข้้อกฎหมีาย
ข้อง	EU	จ่งถูกบ้งค้้บใช้โดัยข้าดัเอกภาพั	อน่�ง	ระบบ	EU Single 

Window ส่ามีารถแก้ไข้ปัญหาด้ังกล่าว่ด้ัว่ยการเชื�อมีระบบ	Single 
Window	เข้้าก้บฐานข้้อมูีลข้อง	EU	โดัยติรง

	 	 	 ในอาเซีึ่ยน	 ประเทั้ศส่มีาชิกท้ั้�ง	 10	 ประเทั้ศมีีการพ้ัฒนา
ระบบ	NSW	 ข้องตินเองแล้ว่	 แต่ิส่มีาชิกเพีัยง	 5	 ประเทั้ศทีั้�
เปิดัใช้งานระบบด้ังกล่าว่อย่างเต็ิมีรูปแบบ	 ได้ัแก่	 ไทั้ย	 บรูไน	
อินโดันีเซีึ่ย	 มีาเลเซีึ่ย	 และสิ่งค้โปร์	 ในข้ณะทีั้�ลาว่กำาล้งอยู่ใน																	
ข้้�นว่างแผ่น	 และก้มีพูัชา	 ฟิลิปปินส์่	 เมีียนมีาร์	 เวี่ยดันามี																
เปิดัใช้งานระบบเพีัยงบางส่่ว่นเท่ั้าน้�น		นอกจากนี�แต่ิละประเทั้ศ
ย้งมีีการใช้ระบบการส่่งเอกส่ารทั้างการค้้าข้้ามีพัรมีแดันใน																																							
รูปแบบดิัจิท้ั้ล	(Cross-Border	Paperless	Trade	Measures) 
ในอ้ติราทีั้�น้อยเช่นก้น	โดัยมีีเพีัยงไทั้ยและอินโดันีเซีึ่ยทีั้�ส่ามีารถ
ส่่งใบข้นสิ่นค้้าทั้างศุลกากรแบบดิัจิท้ั้ลได้ับางส่่ว่น	 และมีีเพีัยง
ฟิลิปปินส์่	สิ่งค้โปร์	เวี่ยดันามีทีั้�มีีส่ามีารถส่่งใบร้บรองมีาติรฐาน
สุ่ข้อนาม้ีย	(SPS Certificate)	แบบดิัจิท้ั้ลได้ับางส่่ว่น

ความท้ี่าที่ายในการพััฒนา
ระบบ Single Window 

ข่องอาเซ่ิยนแลื่ะ EU

1. ความพัร้อมที่างเที่คโนโลื่ย่ข่องประเที่ศสำมาชิ้ก
    ท่ี่�ไม่เท่ี่ากัน

			ระบบ NSW	เป็นส่่ว่นประกอบพืั�นฐานส่ำาหร้บการส่ร้างระบบ	
RSW	 ด้ังน้�นแล้ว่ประเทั้ศส่มีาชิกในกลุ่มีเศรษฐกิจน้�นจะต้ิอง
ลงทุั้นในการพ้ัฒนาระบบ	NSW	ข้องตินเองให้ได้ัมีาติรฐานและ
มีีเส่ถียรภาพัมีากพัอทีั้�จะนำาไปเชื�อมีเข้้าก้บระบบเซิึ่ร์ฟเว่อร์กลาง
และระบบ	NSW	ข้องประเทั้ศอื�นได้ั	อย่างไรก็ติามี	ค้ว่ามีพัร้อมี
ในการพ้ัฒนาระบบด้ังกล่าว่ในประเทั้ศส่มีาชิกข้องท้ั้�งอาเซีึ่ยน
และ	EU	น้�นมีีค้ว่ามีแติกต่ิางก้นมีากจนทั้ำาให้การเชื�อมีระบบให้
กลายเป็นแพัลทั้ฟอร์มี	RSW	น้�นเป็นไปด้ัว่ยค้ว่ามียากลำาบาก

ติารางแส่ดังส่ถานะการใช้มีาติรการทั้างการค้้าแบบอิเล็กทั้รอนิกส์่ข้องประเทั้ศอาเซีึ่ยนและอาเซีึ่ยน+6

© Sithanonxay Suvannaphakdy and Neo Guo Wei Kevin

			ในข้ณะเดีัยว่ก้น	ประเทั้ศส่มีาชิก	EU	มีากกว่่าร้อยละ	70	มีี
ระบบ	NSW  EU จ่งได้ัระบุในข้้อติกลงช้�ว่ค้ราว่	(Provisional                                                            
Agreement)	 ข้องโค้รงการ	 EU Single Window                                      

ให้ศุลกากรข้องร้ฐส่มีาชิกทีั้�ย้งไม่ีมีีระบบ	NSW	ลงทุั้นและพ้ัฒนา														
ระบบ	 Single Window	 ข้องต้ิว่เอง	 โดัยทีั้�	 EU	 จะให้																																																								
ค้ว่ามีช่ว่ยเหลือทั้างเทั้ค้นิค้หรือทั้างการเงินในกรณีทีั้�จำาเป็น													
เพืั�อการส่ร้างส่ภาพัแว่ดัล้อมีทั้างศุลกากรทีั้�เป็น	Single Window 

อย่างเต็ิมีรูปแบบให้ได้ัภายในปี	2568	(2025)			
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			 ปัญหาเรื�องค้ว่ามีไม่ีแน่นอนทั้างกฎหมีายไม่ีเกิดัข่้�นใน	EU 
เนื�องจาก	 EU	 มีีกลไกในการออกกฎหมีายร่ว่มีก้นในระด้ับ
ภูมิีภาค้	 แต่ิกล้บมีีปัญหาในการตีิค้ว่ามีกฎหมีายและการนำา
กฎหมีายเหล่าน้�นไปปร้บใช้ในร้ฐส่มีาชิก	 ระเบียบทั้างศุลกากร
ข้อง	EU	 จ่งย้งมิีได้ัมีีเอกภาพัมีากน้กในทั้างปฏิิบ้ติิ	 ซ่ึ่�งส่ะท้ั้อน
ออกมีาในการทั้ำางานข้องระบบ	 NSW	 ข้องประเทั้ศส่มีาชิกทีั้�
ทั้ำางานบนฐานทีั้�แยกส่่ว่นก้น	 (Fragmented Basis)	 โดัยเป็น
ทีั้�น่าส้่งเกติว่่ามีีเพีัยงแค่้	 9	 ประเทั้ศเท่ั้าน้�นทีั้�เข้้าร่ว่มีโค้รงการ
นำาร่อง	 EU	CSW-CERTEX	 เนื�องจากว่่าระบบ	NSW	 ข้อง
ประเทั้ศอื�นมีีโค้รงส่ร้างทั้างเทั้ค้นิค้และรองร้บระบบการติรว่จ
ปล่อยสิ่นค้้าทีั้�แติกต่ิางก้น	จ่งย้งไม่ีส่ามีารถทีั้�จะเชื�อมีเข้้าก้บระบบ	
EU	CSW-CERTEX	และระบบ	NSW	ข้องประเทั้ศอื�น	ด้ังน้�น	
EU	จ่งมีีค้ว่ามีท้ั้าทั้ายในการส่ร้างระบบ	RSW	ให้มีีประสิ่ทั้ธิุภาพั				
ไม่ีน้อยไปกว่่าค้ว่ามีท้ั้าทั้ายทีั้�อาเซีึ่ยนต้ิองเผ่ชิญ

2. ความแตกต่างกันข่องระบบ NSW 
     พิัธ่ิการศุลื่กากร แลื่ะระบบการตรวจัปล่ื่อย
     ข่องประเที่ศสำมาชิ้ก

						ค้ว่ามีท้ั้าทั้ายในการส่ร้างระบบ	RSW	ข้องอาเซีึ่ยนและ	EU 
ไม่ีได้ัมีีเพีัยงแค่้การทีั้�ประเทั้ศส่มีาชิกไม่ีมีีระบบ	NSW	ทีั้�ใช้งาน
อย่างเต็ิมีทีั้�ท้ั้�ว่ก้นเท่ั้าน้�น	 แต่ิระบบ	NSW	 เหล่านี�ย้งไม่ีส่ามีารถ
ทั้ำางานร่ว่มีก้นได้ัอย่างเต็ิมีทีั้�	 เนื�องจากมีีการว่างรูปแบบใน						
ทั้างเทั้ค้นิค้	หรือถูกออกแบบมีาให้ทั้ำางานก้บพิัธีุการศุลกากรและ
ระบบการติรว่จปล่อยทีั้�แติกต่ิางก้นในแต่ิละประเทั้ศมีาต้ิ�งแต่ิต้ิน

				ในอาเซีึ่ยน	ค้ว่ามีท้ั้าทั้ายในการส่ร้างระบบทีั้�ทั้ำางานร่ว่มีก้น
ได้ัคื้อการข้าดัค้ว่ามีแน่นอนทั้างกฎหมีาย	 (Legal Certainty) 
เนื�องด้ัว่ยล้กษณะข้องอาเซีึ่ยนทีั้�ไม่ีส่ามีารถออกข้้อกฎหมีายทีั้�มีี
ผ่ลผู่กพ้ันได้ัในระด้ับภูมิีภาค้	 จ่งต้ิองย่ดัเอากฎหมีายศุลกากร
และกฎหมีายทั้างการค้้าอื�น	ๆ	ข้องประเทั้ศส่มีาชิกน้�น	ๆ	เป็น
ส่ำาค้้ญ	 ซ่ึ่�งทั้ำาให้ผู้่ประกอบการไม่ีส่ามีารถค้าดัการณ์ผ่ลกระทั้บ
ทั้างกฎหมีายหรือต้ินทุั้นอื�น	 ๆ	 ทีั้�อาจเกิดัข่้�นระหว่่างการข้นส่่ง
สิ่นค้้าผ่่านประเทั้ศต่ิาง	ๆ	ในอาเซีึ่ยน	ยิ�งไปกว่่าน้�น	อาเซีึ่ยนย้ง
ข้าดัการว่างมีาติรฐานประเด็ันอื�นทีั้�ส่ำาค้้ญต่ิอการค้้าข้้ามีพัรมีแดัน
แบบดิัจิท้ั้ล	 เช่น	 รูปแบบการส่่งเอกส่ารอิเล็กทั้รอนิกส์่	 และ					
การยอมีร้บให้ใช้ลายมืีอชื�ออิเล็กทั้รอนิกส์่	 ค้ว่ามีท้ั้าทั้ายเหล่านี�
เป็นสิ่�งทีั้�จะทั้ำาให้ระบบ	ASEAN Single Window	ไม่ีส่ามีารถ
ทั้ำางานได้ัอย่างราบรื�น	 ถ่งแม้ีว่่าระบบ	NSW	 ข้องทุั้กประเทั้ศ			
จะเปิดัใช้งานเต็ิมีรูปแบบแล้ว่ก็ติามี	
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บที่วิเคราะห์แนวที่างการพััฒนาบที่วิเคราะห์แนวที่างการพััฒนา
ระบบ Regional Single Window ข่องศุลื่กากรระบบ Regional Single Window ข่องศุลื่กากร

	 	 	 	 ถ่งแม้ีว่่าระบบ	 Single Window จะเป็น
ระบบร้บ-ส่่งข้้อมูีลทั้างการค้้าทีั้�เกี�ยว่ข้้องก้บหลาย		
หน่ว่ยงาน	 แต่ิศุลกากรก็ย้งเป็นหน่ว่ยงานหล้ก																																																		
ในการพ้ัฒนาและค้ว่บคุ้มีระบบด้ังกล่าว่	เนื�องจาก
เป็นหน่ว่ยงานทีั้�ค้ว่บคุ้มีและบ้งค้้บใช้นโยบาย
ทั้างการค้้าบริเว่ณพัรมีแดันอย่างค้รอบค้ลุมี			
มีากทีั้�สุ่ดั	ซ่ึ่�งเมืี�อมีีการรว่มีกลุ่มีข้องระบบ	NSW 
ให้กลายเป็นระบบ	 RSW	 ศุลกากรก็ย้งต้ิอง
ทั้ำาหน้าทีั้�ด้ังกล่าว่และต้ิองร้บหน้าทีั้�ในการส่ร้าง
มีาติรฐานร่ว่มีก้นก้บหน่ว่ยงานศุลกากรใน
ประเทั้ศอื�น	ๆ	เพิั�มีข่้�นมีาด้ัว่ย
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					อน่�ง	การพ้ัฒนาระบบ	Single Window 

ให้เชื�อมีถ่งก้นเพัยีงอย่างเดีัยว่น้�น	ไม่ีอาจจะชว่่ย
ให้เกิดัการอำานว่ยค้ว่ามีส่ะดัว่กทั้างการค้้าได้ั																																								
อย่างส่มีบูรณ์	 แต่ิหน่ว่ยงานศุลกากรย้งต้ิอง
พ้ัฒนาให้หน่ว่ยงานข้องตินเองมีีค้ว่ามีท้ั้นส่ม้ีย
ในองค์้รว่มี	 (Customs Modernization)                                        
และต้ิองพั้ฒนา เค้ รื� อง มืีอในการอำานว่ย									
ค้ว่ามีส่ะดัว่กทั้างการค้้าอื�น	 ๆ	 ร่ว่มีด้ัว่ย											
จ่งจะทั้ำาให้ระบบ	 Single Window ทั้ำางาน																	
ได้ัอย่างเต็ิมีประสิ่ทั้ธิุภาพั	

	 	 ในการนี�	 ส่ามีารถส่รุปแนว่ทั้างการพ้ัฒนา
ระบบ	RSW	ข้องศุลกากร	ด้ังต่ิอไปนี�
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	 	 	 หน่ว่ยงานทีั้�เกี�ยว่ข้้องก้บการนำาเข้้า-ส่่งออกสิ่นค้้าท้ั้�งหมีดัค้ว่รมีีการทั้ำางาน												
ส่อดัประส่านก้นอย่างเป็นระบบ	ซ่ึ่�งประเทั้ศทีั้�มีีการใช้งานระบบ	NSW	มีาระยะเว่ลาหน่�ง	
ม้ีกจะมีีกรอบการทั้ำางานทีั้�เป็นแบบแผ่นข้องตินเอง	ค้ว่ามีซ้ึ่บซ้ึ่อนจ่งอาจเกิดัข่้�นเมืี�อต้ิอง
ผู่กโยงระบบ	NSW	น้�นเข้้าก้บระบบข้องประเทั้ศอื�น	ศุลกากรจ่งต้ิองเป็นผู้่ประส่านงาน
ในส่ร้างกรอบการทั้ำางานในระหว่่างประเทั้ศข่้�นมีาใหม่ี	ให้ท้ั้�งส่ามีารถปฏิิบ้ติิงานร่ว่มีก้น
ก้บกรอบการทั้ำางานในประเทั้ศทีั้�มีีอยู่เดิัมี	 และทั้ำางานร่ว่มีก้บระบบข้องประเทั้ศอื�นได้ั
อย่างราบรื�น

1. การสำร้างกรอบการที่ำางานระหว่างหน่วยงาน
   (Institutional Framework)

2.  การสำร้างกรอบด้านกฎหมายร่วมกัน (Legal Framework)

	 	 	 พิัธีุการนำาเข้้า-ส่่งออก	 รูปแบบการค้้า	 อากร	 การกีดัก้นทั้างการค้้าทีั้�ไม่ีใช่ภาษี	
(Non-Tariff	 Berriers)	 และข้้อกำาหนดัมีาติรฐานสิ่นค้้าต่ิาง	 ๆ	 ล้ว่นต้ิองมีีฐาน									
ทั้างกฎหมีายมีารองร้บ	โดัยเมืี�อมีีการเชื�อมีโยงระบบ	Single Window	ในระด้ับภูมิีภาค้	
กฎหมีายดั้งกล่าว่จ่งค้ว่รติ้องมีีค้ว่ามีส่อดัค้ล้องก้น	 ในกรณีข้องอาเซึ่ียนทีั้�ไม่ีส่ามีารถ										
ออกกฎหมีายร่ว่มีก้นในระด้ับภูมิีภาค้ได้ัเหมืีอน	 EU	 ประเทั้ศส่มีาชิกค้ว่รปร้บแก้
กฎหมีายทีั้�เกี�ยว่ข้้องตินเองให้ส่ามีารถทั้ำางานร่ว่มีก้บข้้อกฎหมีายข้องประเทั้ศอื�น	ๆ	ได้ั	
โดัยส่ามีารถเริ�มีต้ินจากการแก้ไข้ในประเด็ันส่ำาค้้ญให้ส่อดัค้ล้องก้บข้้อกฎหมีายข้อง
ประเทั้ศคู่้ค้้าหล้ก	หรือประเทั้ศทีั้�อยู่เส้่นทั้างการข้นส่่งสิ่นค้้าส่ำาค้้ญ	แล้ว่จ่งพัยายามีปร้บ
ข้้อกฎหมีายให้ส่อดัค้ล้องก้บทุั้กประเทั้ศส่มีาชิกอย่างค่้อยเป็นค่้อยไป

© small.smiles, Flaticon
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	 	 	 	 เนื�องจากระบบ Single Window	 เป็นระบบการส่่งข้้อมูีลทั้างอิเล็กทั้รอนิกส์่	 แต่ิการทั้ำางาน
ในปัจจุบ้นข้องระบบท้ั้�งในอาเซึ่ียนและ	 EU	 ย้งไม่ีส่ามีารถทั้ำางานโดัยเอกส่ารอิเล็กทั้รอนิกส์่ได้ั
ท้ั้�งหมีดั	 เนื�องจากหน่ว่ยงานหลายแห่งย้งค้งต้ิองเก็บหล้กฐานเอกส่ารทีั้�เป็นกระดัาษค้ว่บคู่้ก้นไปด้ัว่ย	
ทั้ำาให้การยื�นและอนุม้ีติิเอกส่ารในระบบ	 Single Window ล่าช้ากว่่าทีั้�ค้ว่รจะเป็น	 ศุลกากรและ																																
หน่ว่ยงานทีั้�เกี�ยว่ข้้องจ่งต้ิองพ้ัฒนาให้มีีการใช้เอกส่ารอิเล็กทั้รอนิกส์่	 การใช้ลายมืีอชื�ออิเล็กทั้รอนิกส์่																											
ระเบียนเอกส่ารอิเล็กทั้รอนิกส์่	และส่่งเส่ริมีให้มีีการส่่งเอกส่ารอื�น	ๆ	ผ่่านช่องทั้างดิัจิท้ั้ลอย่างส่มีบูรณ์	
เพืั�อเส่ริมีการทั้ำางานข้องระบบ Single Window

3. การพััฒนาการที่ำาธุิรกิจัแลื่ะเอกสำารที่างอิเล็ื่กที่รอนิกส์ำ

4. การพััฒนาเครื�องมือเพืั�อการอำานวยความสำะดวกที่างการค้าอื�น ๆ 

	 	 	 การใช้ระบบ	 Single Window	 ส่ามีารถอำานว่ยค้ว่ามีส่ะดัว่กทั้างการค้้าได้ัเพีัยงส่่ว่นหน่�งเท่ั้าน้�น	
เนื�องจากเป็นระบบทีั้�เน้นการอำานว่ยค้ว่ามีส่ะดัว่กทั้างเอกส่ารและการกำาก้บดูัแล	 (Regulatory Process) 
เป็นหล้ก	 ซ่ึ่�งระบบด้ังกล่าว่จะไม่ีมีีประสิ่ทั้ธิุภาพัเลย	 หากไม่ีมีีการพ้ัฒนาเค้รื�องมืีอดั้านการอำานว่ย					
ค้ว่ามีส่ะดัว่กทั้างการค้้าอื�น	ๆ 	ทีั้�มีีค้ว่ามีจำาเป็นในส่ถานการณ์จริง	(Physical Process)	อาทิั้	การบริหาร
จ้ดัการค้ว่ามีเสี่�ยง	(Risk Management)	มีาติรการเพืั�อลดัระยะเว่ลาการติรว่จปล่อยสิ่นค้้า	โค้รงการ		
ผู้่ประกอบการระด้ับมีาติรฐาน	AEO (Authorized Economic Operator: AEO) 

				อน่�ง	หากมีีการส่่งข้้อมูีลเอกส่ารอย่างรว่ดัเร็ว่ในระบบ	Single Window แต่ิสิ่นค้้าย้งค้งต้ิองผ่่าน
กระบว่นการติรว่จปล่อยทีั้�ล่าช้า	 ทั้ำาให้ผู้่ประกอบการไมี่ส่ามีารถค้าดัการณ์ระยะเว่ลาการส่่งส่ินค้้าได้ั	
เนื�องจากข้้อมูีลในระบบและส่ถานะการส่่งสิ่นค้้าจริงน้�นไม่ีส่อดัค้ล้องก้น	 การพ้ัฒนาระบบ	 Single 

Window	จ่งต้ิองเกิดัข่้�นค้ว่บคู่้ไปก้บการพ้ัฒนาเค้รื�องมืีอการอำานว่ยค้ว่ามีส่ะดัว่กทั้างการค้้าอื�น	ๆ 	ด้ัว่ย

© pikisuperstar, Freepik
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ข้่อสำรุป
	 ระบบ	Regional Single Window เป็นระบบทีั้�มีีจุดัประส่งค์้เพืั�ออำานว่ย
ค้ว่ามีส่ะดัว่กทั้างการค้้าระดั้บภูมิีภาค้	 ซ่ึ่�งมีีส่องกลุ่มีเศรษฐกิจทีั้�มีีพ้ัฒนาการ
ข้องระบบทีั้�โดัดัเด่ันคื้ออาเซีึ่ยนและ	 EU	 ซ่ึ่�งในเบื�องต้ิน	 ท้ั้�งส่องระบบได้ัประส่บ						
ค้ว่ามีส่ำาเร็จในการอำานว่ยค้ว่ามีส่ะดัว่กทั้างการค้้าและการส่่งเส่ริมีการบูรณาการ		
ทั้างเศรษฐกิจในภูมิีภาค้	 แต่ิท้ั้�งส่องระบบย้งค้งต้ิองร้บมืีอก้บท้ั้าทั้ายอีกหลาย
ประการและจำาเป็นต้ิองติิดัติามีผ่ลการปฏิิบ้ติิงานอีกระยะหน่�งเพืั�อการประเมีิน
ประสิ่ทั้ธิุภาพัทีั้�แม่ีนยำา	โดัยทีั้�ศุลกากรถือเป็นหน่ว่ยงานส่ำาค้้ญในการพ้ัฒนาระบบ	
Single Window ท้ั้�งระด้ับประเทั้ศและระด้ับระหว่่างประเทั้ศ	 อน่�ง	 การทีั้�ระบบ 
Single window จะประส่บค้ว่ามีส่ำาเร็จได้ัน้�น	ไม่ีได้ัข่้�นอยู่ก้บแค่้ปัจจ้ยทั้างเทั้ค้นิค้	
แต่ิย้งรว่มีไปถ่งปัจจ้ยอื�น	ๆ 	ทีั้�ต้ิองส่ามีารถทั้ำางานร่ว่มีก้นก้บระบบได้ัดีั	จนส่ามีารถ
ส่ร้าง	Single Window Environment ได้ัอย่างมีีประสิ่ทั้ธิุภาพั	

อ่�างอิ่ง

WCO. “Single Window as Part of Customs Modernization.” WCO Single Window Compendium 
	 Part	III,	Vol.	1.	http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics	
	 /facilitation/instruments-and-tools/tools/singlewindow/compendium/swcompendium	
 vol1partiii.pdf.
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รายงานความเคลื่ื�อนไหว

EU ปรึะก�ศุเผยแพร่ึ Combined Nomenclature 
ฉบับปี ค.ศุ. 2023

    เมืี�อว้่นทีั้�	31	ตุิลาค้มี	2565	(2022)	ค้ณะกรรมีาธิุการยุโรป	(European Commission)	ประกาศเผ่ยแพัร่	Combined 

Nomenclature (CN)	ฉีบ้บปี	ค้.ศ.	2023	ซ่ึ่�งจะมีีผ่ลบ้งค้้บใช้ต้ิ�งแต่ิว้่นทีั้�	1	มีกราค้มี	2566	(2023)	เป็นต้ินไป

   CN	 เป็นระบบพิัก้ดัอ้ติราศุลกากรข้องส่หภาพัยุโรป (European Union: EU)	 ทีั้�ใช้ในการส่ำาแดังสิ่นค้้านำาเข้้า/ส่่งออก											
และใช้ในการจ้ดัเก็บส่ถิติิการค้้าภายในส่หภาพัยุโรป	 ประกอบด้ัว่ยหมีายเลข้	 8	 หล้ก	 (หมีายเลข้จากระบบฮาร์โมีไนซ์ึ่																																																					
จำานว่น	 6	 หล้ก	 และการแบ่งประเภทั้ย่อยลงไปอีกข้้�นข้องส่หภาพัยุโรปอีก	 2	 หล้ก)	 ถือเป็นเค้รื�องมืีอทีั้�ส่ำาค้้ญส่ำาหร้บท้ั้�ง																																																																						
ผู้่ประกอบการและศุลกากรประเทั้ศส่มีาชิกส่หภาพัยุโรป

				อน่�ง	พิัก้ดั	CN จะได้ัร้บการปร้บปรุงเป็นประจำาทุั้กปี	ส่ำาหร้บฉีบ้บปี	ค้.ศ.	2023	มีีพิัก้ดัใหม่ีทีั้�น่าส่นใจด้ังนี�	ข้ยะส่ำาหร้บ						
การส่ก้ดัแร่ว่าเนเดีัยมี	(Vanadium)	รห้ส่พิัก้ดั	2619	00	95	เค้รื�องประจุแบติเติอรี�	(Accumulator Charger) รห้ส่พิัก้ดั	8504	
40	60	ต้ิว่เรียงกระแส่	(Rectifier)	รห้ส่พิัก้ดั	8504	40	83

    ผู้่ทีั้�ส่นใจส่ามีารถดัาว่น์โหลดัฉีบ้บเต็ิมีได้ัทีั้�	https://bit.ly/3tg5XNm
    

© Alexey Larionov, Unsplash 

อ่�างอิ่ง

European	Commission.	“Customs:	Commission	Publishes	the	2023	Version	of	the	Combined	Nomenclature.”	https://taxa
	 tion-customs.ec.europa.eu/.../customs....	Accessed	10	November	2022.
EY	Consulting.	“EU	Combined	Nomenclature	for	2023	was	Published.”	https://www.ey.com/en_ro/tax-alerts/tax-alert-310.	
 Accessed 10 November 2022.



ปีที่ 7 ฉบับที่ 10  พฤศจิกายน 2565
CPMU
NEWS

รายงานความเคลื่่�อนไหว

 สำำานักงานทู่�ปรึกษาการศุุลกากร ณ กรุงบรัสำเซลส์ำ  21

ข้้อตกลงส่ำงเสำริึมก�รึค้� EU – มอลโดว� เริึ�มม่ผลบังคับใช้ 
ตั�งแต่วันัท่ี่� 1 พฤศุจิิก�ยนั 2565

				เมืี�อว้่นทีั้�	1	พัฤศจิกายน	2565	(2022)	ข้้อติกลงเพืั�อส่่งเส่ริมีการค้้าระหว่่างส่หภาพัยุโรป	(European Union: EU) 
และส่าธุารณร้ฐมีอลโดัว่า	 เริ�มีมีีผ่ลบ้งค้้บใช้	 มีีผ่ลให้ผู้่ประกอบการระด้ับมีาติรฐาน	 AEO (Authorized Economic    

Operators: AEO) ข้องท้ั้�งส่องฝ่�ายได้ัร้บสิ่ทั้ธิุประโยชน์ทั้างศุลกากรทีั้�เพิั�มีมีากข่้�น

			ในการนี�	ผู้่ประกอบการระด้ับมีาติรฐาน	AEO	จากท้ั้�ง EU และมีอลโดัว่า	ส่ามีารถข้นย้ายสิ่นค้้าข้้ามีพัรมีแดันได้ัส่ะดัว่ก
และรว่ดัเร็ว่ยิ�งข่้�น	เนื�องจากการลดัพัธีิุการนำาเข้้า	-	ส่่งออกทั้างศุลกากร	และมีีสิ่ทั้ธิุพิัเศษในระหว่่างการติรว่จปลอ่ยสิ่นค้้า	
โดัยข้้อติกลงด้ังกล่าว่ถือเป็นก้าว่ส่ำาค้้ญข้องค้ว่ามีส้่มีพ้ันธ์ุทั้างการค้้า EU	–	มีอลโดัว่า	หล้งจากทีั้�มีอลโดัว่าได้ัร้บส่ถานะ
เป็นประเทั้ศผู้่ส่ม้ีค้รเข้้าเป็นส่มีาชิก	EU (EU Candidate Status)

				อน่�ง	มีอลโดัว่าได้ัร้บ	EU Candidate Status	ต้ิ�งแต่ิว้่นทีั้�	23	มิีถุนายน	2565	(2022)	พัร้อมีก้บยูเค้รน	เนื�องจาก
เป็นประเทั้ศทีั้�ได้ัร้บผ่ลกระทั้บจากส่งค้รามีร้ส่เซีึ่ย	 -	 ยูเค้รนอ้นย้งค้งยืดัเยื�อ	 ข้้อติกลงด้ังกล่าว่จ่งมีีว้่ติถุประส่งค์้ส่ำาค้้ญ
เพืั�อเพิั�มีโอกาส่ทั้างการค้้าข้องมีอลโดัว่าใน	 EU	 มีากข่้�น	 อย่างไรก็ติามี	 มีอลโดัว่าและยูเค้รนย้งค้งต้ิองปร้บปรุงกิจการ
ภายในประเทั้ศให้ติรงติามีมีาติรฐาน EU อีกหลายด้ัาน	 โดัยเฉีพัาะเรื�องหล้กนิติิธุรรมี	 (Rule of Law)	 และการแก้ไข้
ปัญหาค้อร้ปช้�น	จ่งจะได้ัเป็นส่มีาชิก EU	อย่างส่มีบูรณ์	
    

อ่�างอิ่ง
European Commission. “Customs: new agreement to improve trade flows between the EU and Moldova enters into force on 1 
	 November.”https://taxation-customs.ec.europa.eu/.../customs-new...	and-moldova-enters-force-1-november-2022-10-28_en.	
	 Accessed	15	November	2022.
Alexandra Brzozowski. “EU leaders grant candidate status to Ukraine and Moldova.” Euractiv. 
	 https://www.euractiv.com/.../eu-leaders-grant-candidate.../.	Accessed	15	November	2022.

© Euroactiv
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เบลเย่ยมปรึะสำบปัญห�ไม่สำ�ม�รึถที่ำ�ล�ยโคเคนัข้องกล�ง
ได้ทัี่นัปริึม�ณก�รึตรึวจิยึด

	 	 	 	 ในปี	 2564	 (2021)	 ศุลกากรราชอาณาจ้กรเบลเยียมีได้ัติรว่จย่ดัโค้เค้นทีั้�ท่ั้าเรือ	 Antwerp	 ได้ัท้ั้�งสิ่�น	 90	 ต้ิน																								
และมีีการค้าดัการณ์ว่่าปริมีาณการติรว่จย่ดัภายในปลายปี	2565	(2022)	จะเพิั�มีข่้�นไปมีากกว่่า	100	ต้ิน	ถ่งแม้ีว่่าการติรว่จย่ดั
ด้ังกล่าว่จะแส่ดังถ่งค้ว่ามีส่ำาเร็จข้องศุลกากรและติำารว่จเบลเยียมีในการค้ว่บคุ้มีส่ารเส่พัติิดั	แต่ิโค้เค้นข้องกลางเหล่านี�ก็กำาล้งส่ร้าง
ค้ว่ามีท้ั้าทั้ายให้แก่เจ้าหน้าทีั้�ด้ัว่ยเช่นก้น

	 	 	 เมืี�อมีีการติรว่จย่ดั	 ข้องกลางจะถูกเก็บร้กษาไว้่โดัยเจ้าหน้าทีั้�เพืั�อรอการทั้ำาลาย	 หากยิ�งมีีการเก็บไว้่นานก็ยิ�งมีีค้ว่ามีเสี่�ยงทีั้�
ผู้่กระทั้ำาผิ่ดัจะว่างแผ่นใช้กำาล้งหรือส่ร้างค้ว่ามีวุ่่นว่ายเพืั�อแย่งชิงโค้เค้นทีั้�มีีมูีลค่้ามีหาศาลเหล่านี�กล้บไป	 นาย	 Vincent	 Van	
Quickenborne	 ร้ฐมีนติรีว่่าการกระทั้รว่งยุติิธุรรมีเบลเยียมี	 รายงานว่่า	 ต้ิองใช้กำาล้งเจ้าหน้าทีั้�จากหน่ว่ยงานติำารว่จ	 ศุลกากร	
และหน่ว่ยงานทีั้�เกี�ยว่ข้้องเพืั�ออาร้กข้าข้องกลางเพืั�อรอการทั้ำาลาย	ข้องกลางเหล่านี�จ่งค้ว่รถูกทั้ำาลายอย่างรว่ดัเร็ว่ทีั้�สุ่ดั	

				อย่างไรก็ติามี	ข้องกลางไม่ีส่ามีารถทั้ำาลายได้ัอย่างรว่ดัเร็ว่เท่ั้าทีั้�ค้ว่ร		เนื�องจากปริมีาณเติาเผ่าทีั้�ได้ัร้บอนุญาติให้ทั้ำาลายโค้เค้น
มีีปริมีาณไม่ีเพีัยงพัอก้บปริมีาณการติรว่จย่ดั	และไม่ีส่ามีารถทั้ำาลายโค้เค้นได้ัพัร้อมีก้นในปริมีาณมีาก	 เนื�องจากอาจก่อให้เกิดั
ปัญหาในระบบกรองอากาศข้องเติาเผ่าได้ั	ในการนี�	ร้ฐบาลเบลเยียมีกำาล้งพัยายามีเพิั�มีประสิ่ทั้ธิุภาพัการทั้ำาลายโค้เค้นข้องกลาง
โดัยเร็ว่ทีั้�สุ่ดั		

© Belga, Brussels Times

อ่�างอิ่ง

VRT	News.	“Customs	seize	so	much	cocaine	in	Belgium	that	incinerators	can	no	longer	keep	up.”	https://www.vrt.be/.../
	 customs-seize-so-much-cocaine-in.../.	Accessed	25	November	2022.
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ศุุลก�กรึสำหรัึฐ ฯ ตรึวจิยึดสิำนัค้�ปลอมแปลง
มูลค่�รึวมม�กกว่� 1 พันัล้�นัดอลล�ร์ึสำหรัึฐ ฯ ในัปี 2565

	 	 	 	 	 เมืี�อว้่นทีั้�	 19	พัฤศจิกายน	 2565	 (2022)	หน่ว่ยงานศุลกากรและป้องก้นพัรมีแดันส่หร้ฐอเมีริกา	 (U.S. Customs 

and Border Protection: CBP)	 รายงานว่่า	 มีีการติรว่จย่ดัสิ่นค้้าปลอมีแปลง	 (Counterfeit Goods)	 รว่มีมูีลค่้ามีากกว่่า													
1	พ้ันล้านดัอลล่าร์ส่หร้ฐ	ฯ	ในปี	2565	(2022)	ซ่ึ่�งเป็นปริมีาณทีั้�เพิั�มีข่้�นมีาจากปี	2564	(2021)	ถ่งร้อยละ	38	

				สิ่นค้้าทีั้�มีีการจ้บกุมีส่่ว่นใหญ่เป็นสิ่นค้้าประเภทั้รองเท้ั้าส่นีกเกอร์	(Sneakers)	กระเป๋าถือแบรนด์ัเนมี	และนาฬิิกาข้้อมืีอ	
ซ่ึ่�งม้ีกมีีต้ินทั้างมีาจากส่าธุารณร้ฐประชาชนจีน	ท้ั้�งนี�	การข้ยายผ่ลและจ้บกุมีผู้่กระทั้ำาค้ว่ามีผิ่ดัเป็นไปได้ัยาก	เนื�องจากจะต้ิอง
ได้ัร้บค้ำาส้่�งฟ้องจากหน่ว่ยงานยุติิธุรรมี	ซ่ึ่�งอาจใช้เว่ลาดัำาเนินการมีากกว่่า	1	ปี

				อน่�ง	ค้ว่ามีนิยมีส้่�งซืึ่�อสิ่นค้้าออนไลน์ในช่ว่งการแพัร่ระบาดัข้องโรค้ติิดัเชื�อไว่ร้ส่โค้โรนา	(Covid-19)	เป็นส่าเหตุิส่ำาค้้ญ				
ทีั้�ทั้ำาให้การนำาเข้้าสิ่นค้้าปลอมีแปลงพุ่ังสู่ง	 โดัยสิ่นค้้าปลอมีแปลงเหล่านี�ถูกนำาไปจำาหน่ายทั้างช่องทั้างออนไลน์เป็นหล้ก											
ผู้่บริโภค้จ่งค้ว่รเลือกซืึ่�อสิ่นค้้าจากแพัลทั้ฟอร์มีทีั้�น่าเชื�อถือและส้่งเกติล้กษณะเฉีพัาะข้องสิ่นค้้า	 เพืั�อไม่ีให้ติกเป็นเหยื�อข้อง
เค้รือข่้ายสิ่นค้้าปลอมีแปลง

©CBP

อ่�างอิ่ง

Sid	Garcia.	“$1B	worth	of	counterfeit	items	seized	by	U.S.	Customs	and	Border	Protection	in	2022.”	ABC7.	https://abc7.
	 com/counterfeit-goods-us-customs.../12464650/.	Accessed	28	November	2022.
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ก�รึปรึะชุม Working Group on Data and Statistics 

	 	 	 นางส่าว่น้นท์ั้นภ้ส่	 สิ่นจนานุร้กษ์	 อ้ค้รราชทูั้ติทีั้�ปร่กษา	 (ฝ่�ายศุลกากร)	 และนางส่าว่ณ้ฐพัร	 โพัธิุยอดั												
เลข้านุการเอก	 (ฝ่�ายศุลกากร)	 ได้ัร้บมีอบหมีายให้เป็นผู้่แทั้นกรมีศุลกากรในการประชุมี	Working	Group	on	
Data	and	Statistics	ระหว่่างว้่นทีั้�	9	–	11	พัฤศจิกายน	2565	ณ	องค์้การศุลกากรโลก	(WCO)	กรุงบร้ส่เซึ่ลส์่	
ประเทั้ศเบลเยียมี
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ก�รึปรึะชุมคณะกรึรึมก�รึบริึห�รึท่ี่มปรึะเที่ศุไที่ย ณ กรุึงม�ดริึด ครัึ�งท่ี่� 1/2566 

				เมืี�อว้่นทีั้�	15	พัฤศจิกายน	2565	นางส่าว่น้นท์ั้นภ้ส่	สิ่นจนานุร้กษ์	อ้ค้รราชทูั้ติทีั้�ปร่กษา	(ฝ่�ายศุลกากร)	และ
นางส่าว่ณ้ฐพัร	โพัธิุยอดั	เลข้านุการเอก	(ฝ่�ายศุลกากร)	เข้้าร่ว่มีการประชุมีค้ณะกรรมีการบริหารทีั้มีประเทั้ศไทั้ย	
ณ	กรุงมีาดัริดั	ค้ร้�งทีั้�	1	ประจำาปีงบประมีาณ	2566	ผ่่านระบบการประชุมีทั้างไกล	โดัยมีีนางพ้ันทิั้พัา	เอี�ยมีสุ่ทั้ธุา	
เอกะโรหิติ	เอกอ้ค้รราชทูั้ติ	ณ	กรุงมีาดัริดั	เป็นประธุาน

    ในโอกาส่นี�		อ้ค้รราชทูั้ติทีั้�ปร่กษา	(ฝ่�ายศุลกากร)	ได้ัรายงานผ่ลการปฏิิบ้ติิราชการข้องส่ำาน้กงานทีั้�ปร่กษาการ
ศุลกากร	ณ	กรุงบร้ส่เซึ่ลส์่	ในปีงบประมีาณ	2565	ทีั้�ผ่่านมีา	และนำาเส่นอแผ่นการปฏิิบ้ติิราชการในปีงบประมีาณ	
2566	แก่ทีั้�ประชุมี	ฯ
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			นางส่าว่น้นท์ั้นภ้ส่	สิ่นจนานุร้กษ์	อ้ค้รราชทูั้ติทีั้�ปร่กษา	(ฝ่�ายศุลกากร)	และนางส่าว่ณ้ฐพัร	โพัธิุยอดั	เลข้านุการ
เอก	 (ฝ่�ายศุลกากร)	 เข้้าร่ว่มีการประชุมี	 Counterfeiting	 and	 Piracy	 Group	 ค้ร้�งทีั้�	 19	 ร่ว่มีก้บค้ณะผู้่
แทั้นกรมีศุลกากรจากส่่ว่นสื่บส่ว่นปราบปรามี	 3	 กองสื่บส่ว่นและปราบปรามี	 อ้นประกอบด้ัว่ย	 นางส่าว่ภ้ส่ส่ร																
เกียรติิพังษ์พ้ันธ์ุ	 (น้กวิ่ชาการศุลกากรชำานาญการ)	และนายอธิุว้่ฒน์	 ลิปภานนท์ั้	 (น้กวิ่ชาการศุลกากรปฏิิบ้ติิการ)	
ระหว่่างว้่นทีั้�	16	–	17	พัฤศจิกายน	2565	ณ	องค์้การศุลกากรโลก	(WCO)	กรุงบร้ส่เซึ่ลส์่	ประเทั้ศเบลเยียมี

ก�รึปรึะชุม Counterfeiting and Piracy Group ครัึ�งท่ี่� 19 
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ก�รึปรึะชุมคณะกรึรึมก�รึบริึห�รึท่ี่มปรึะเที่ศุไที่ย ณ กรุึงโคเปนัเฮเกนั 
ครัึ�งท่ี่� 2/2565 

		เมืี�อว้่นทีั้�	18	พัฤศจิกายน	2565	นางส่าว่น้นท์ั้นภ้ส่	สิ่นจนานุร้กษ์	อ้ค้รราชทูั้ติทีั้�ปร่กษา	(ฝ่�ายศุลกากร)	และ
นางส่าว่ณ้ฐพัร	โพัธิุยอดั	เลข้านุการเอก	(ฝ่�ายศุลกากร)	เข้้าร่ว่มีการประชุมีค้ณะกรรมีการบริหารทีั้มีประเทั้ศไทั้ย	
ณ	กรุงโค้เปนเฮเกน	ค้ร้�งทีั้�	2	ประจำาปีงบประมีาณ	2565	ผ่่านระบบการประชุมีทั้างไกล	โดัยมีีนางศิริล้กษณ์	นิยมี	
เอกอ้ค้รราชทูั้ติ	ณ	กรุงโค้เปนเฮเกน	เป็นประธุาน

			ในโอกาส่นี�		อ้ค้รราชทูั้ติทีั้�ปร่กษา	(ฝ่�ายศุลกากร)	ได้ัรายงานผ่ลการปฏิิบ้ติิราชการข้องส่ำาน้กงานทีั้�ปร่กษา				
การศุลกากร	 ณ	 กรุงบร้ส่เซึ่ลส์่	 ในปีงบประมีาณ	 2565	 ทีั้�ผ่่านมีา	 และนำาเส่นอแผ่นการปฏิิบ้ติิราชการใน
ปีงบประมีาณ	2566	แก่ทีั้�ประชุมี	ฯ
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พิธ่ิปิดง�นั APEC Seminar on Container Terminal Management

		เมืี�อว้่นทีั้�	25	พัฤศจิกายน	2565	นางส่าว่น้นท์ั้นภ้ส่	สิ่นจนานุร้กษ์	อ้ค้รราชทูั้ติทีั้�ปร่กษา	(ฝ่�ายศุลกากร)	และ
นางส่าว่ณ้ฐพัร	โพัธิุยอดั	เลข้านุการเอก	(ฝ่�ายศุลกากร)	 เข้้าร่ว่มีพิัธีุปิดังาน	APEC Seminar on Container 

Terminal Management	ซ่ึ่�งเป็นส้่มีมีนาทีั้�	Antwerp Flanders Port Training Center (APEC)	จ้ดัร่ว่มีก้บ
ท่ั้าเรือ	Antwerp	เพืั�อฝึ่กอบรมีด้ัานการบริหารจ้ดัการท่ั้าเรือ	ระหว่่างว้่นทีั้�	14	–	25	พัฤศจิกายน	2565

	 	 ในโอกาส่นี�	 	 อ้ค้รราชทูั้ติทีั้�ปร่กษา	 (ฝ่�ายศุลกากร)	 และ	 เลข้านุการเอก	 (ฝ่�ายศุลกากร)	 ได้ัร่ว่มีแส่ดัง										
ค้ว่ามียินดีัก้บผู้่แทั้นจากการท่ั้าเรือแห่งประเทั้ศไทั้ยในโอกาส่ส่ำาเร็จการฝึ่กอบรมี
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