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• WCO Data Model มีความส าคัญต่อ
ศุลกากรและผู้ประกอบการอย่างไร 

• ความสัมพันธ์ระหว่าง WCO Data 
Model กับเครื่องมือศุลกากรอื่น ๆ 

• ท าความรู้จักกับ TradeNet ของสิงคโปร์ 
และ UNI-PASS ของเกาหล ี
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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน 

 ในจดหมายข่าว CPMU news ฉบับเดือนที่แล้ว พวกเราได้น าเสนอวิสัยทัศน์ของ Dr. 
Kunio Mikuriya เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก เกี่ยวกับความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis) ต่องานศุลกากร รวมทั้งกรณีศึกษาของศุลกากรแคนาดา นิวซีแลนด ์สิงคโปร์ 
และฝรั่งเศสในการน าการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) มาใช้งานแล้วนั้น ในจดหมายข่าว
ฉบับนี้ ท่านผู้อ่านจะได้ทราบเกี่ยวกับสิ่งส าคัญที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ WCO Data Model 

 ที่ผ่านมา ระบบข้อมูลที่ก่อให้ความสับสน ไม่ได้มาตรฐาน และซับซ้อนเกินความ 
จ าเป็นได้กลายเป็นอุปสรรคต่อการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ภาคธุรกิจและการขนส่ง จึงได้พยายาม
ผลักดันให้ข้อก าหนดข้อมูลที่หน่วยงานรัฐต้องการลดความยุ่งยากซับซ้อนลง อันจะส่งผลให้
พิธีการหรือขั้นตอนในระดับระหว่างประเทศง่ายขึ้นและเป็นแบบแผนเดียวกัน WCO Data 
Model จึงได้ถือก าเนิดขึ้นในบริบทดังกล่าวและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ศุลกากรนานาประเทศได้น า WCO Data Model ไปใช้งานในระบบงานศุลกากร 
รวมทั้งโครงการ TradeNet ของศุลกากรสิงคโปร์ และระบบ UNI-PASS ของศุลกากรเกาหลี
ซึ่งได้รับรางวัลและเป็นต้นแบบของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ของหลายประเทศ 

 WCO Data Model คืออะไร โครงการ TradeNet และ UNI-PASS คืออะไร ขอเชิญ
ท่านผู้อ่านค้นหาค าตอบได้ในจดหมายข่าวฉบับนี้ครับ  

                                        รังสฤษฎ์ พัฒนทอง 
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WCO DATA MODEL มีท่ีมาและความส าคญั

อยา่งไรต่อศลุกากรและผ ูป้ระกอบการ 

นานาประเทศต่างตระหนักว่า การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจจะไม่เกิดขึ้น หากกระบวนการการค้า
ระหว่างประเทศยังคงไม่มีประสิทธิภาพและยุ่งยาก 
ในระยะเวลา ๒ ทศวรรษที่ผ่านมานี้ การปฏิรูปการค้า
ระหว่างประเทศและพิธีการศุลกากรเป็นวาระที่ได้รับ
ความสนใจเป็นพิเศษ โดยประเทศต่าง ๆ ได้ ใช้
ทรัพยากรจ านวนมากเพื่อด าเนินโครงการการใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์กับศุลกากรและโครงสร้าง 
Electronic Data Interchange (EDI) ซึ่งตั้งอยู่บน
พื้นฐานมาตรฐานข้อมูลสากลของ UN Trade Data 

Element Directory (UN/TED) และ UN’s EDI for 
Administration, Commerce and Transport 
(UN/EDIFACT) อย่ า ง ไ ร ก็ ต าม  แ ม้ จ ะ มี ก า ร ใช้
มาตรฐานสากลที่ศุลกากรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ปรับปรุง ข้อความอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ มีความ
ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่มีแนวคิดรูปแบบข้อมูล 
(conceptual data model) ที่ใช้เป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาข้อมูลเหล่านี้ในล าดับต่อไป  

ในขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจและการขนส่งได้แสวงหาวิธี
ลดความซับซ้อนส าหรับข้อก าหนดเกี่ยวกับข้อมูล
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ธุรกรรมระหว่างประเทศที่ต้องจัดส่งให้หน่วยงานรัฐที่
ชายแดนตามกฎหมาย โดยได้พยายามผลักดันให้
ข้อก าหนดแนวคิดรูปแบบข้อมูลที่หน่วยงานรัฐต้องการ
ลดความยุ่งยากซับซ้อนลง อันจะส่งผลให้พิธีการหรือ
ขั้นตอนในระดับระหว่างประเทศง่ายขึ้นและเป็นแบบ
แผนเดียวกัน 

ด้วยเหตุนี้ ในปี ๒๕๓๙ ผู้น ารัฐบาลจาก ๗ ประเทศผู้น า
เศรษฐกิจโลก (G7) ได้ลงความเห็นว่า ระบบข้อมูลที่ก่อ
ให้ความสับสน ไม่ได้มาตรฐานและซับซ้อนเกินความ 
จ าเป็นได้กลายเป็นอุปสรรคต่อการค้าที่ ไม่ใช่ภาษี 
(non-tariff barrier) จึ ง ได้ จั ดตั้ ง คณะท า งานที่
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญศุลกากร
เพ่ือจัดตั้งมาตรฐานและลด
ข้อก าหนดทางข้อมูลให้
เหลือเท่าที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ทางศุลกากร โดยคาดว่า 
ผลที่ได้รับจะช่วยอ านวย
ความสะดวกทางการค้ า
ระหว่างประเทศและลดต้นทุนใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

คณะท างานได้ปฏิบัติงานโดยพัฒนาชุดข้อมูลให้เป็น
แบบแผนเดียวกันส าหรับแต่ละพิธีการศุลกากรพ้ืนฐาน
ในประเทศสมาชิก G7 โดยในระยะเวลาต่อมา องค์การ
ศุลกากรโลกได้รับช่วงท างานต่อในปี  ๒๕๔๔ ใน
โครงการ WCO Data Model และผลงานของ G๗ ได้
เ ป็ นต้ นก า เ นิ ดของ  WCO Customs Data Model 
Version 1.0 

WCO Data Model ได้ รับการพัฒนาอย่ างต่อ เนื่ อง
ภายใต้การสนับสนุนจากประเทศสมาชิก ในระยะเริ่มแรก

การขอใช้ข้ อมูลเท่ าที่ จ า เป็น i (Data Maintenance 
Request (DMR)) ไ ด้ ข ย ายขอบ เ ขต  Data Model 
content ทั้งในวงกว้างและเชิงลึก และครอบคลุมถึง
กระบวนการประกอบธุรกิจ (business process) พร้อม
กับพัฒนาเทคนิคการสร้างรูปแบบข้อมูล (modeling 
technique) ที่ มี คว ามซั บซ้ อนยิ่ ง ขึ้ น  เช่ น  UML2 
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับ UN/EDIFACT และXML โดย
อาศัยโครงสร้างที่รองรับภาษาคอมพิวเตอร์ทุกภาษา 
(syntax-neutral structure) ของ WCO Data Model 

ต่อมาในปี ๒๕๔๘ องค์การศุลกากรโลกได้ตีพิมพ์
เผยแพร่  WCO Customs Data 

Model Version 2.0 ตามด้วย 
Version ๓.๐ ในปี ๒๕๕๒ 
โดยในเดือนมิถุนายนปี
เ ดี ย ว กั น  คณะมนตรี
องค์การศุลกากรโลก ได้มี

มติ รับข้อเสนอแนะการ 
ใช้งาน WCO Data Model 

(Recommendation on the 
Use of WCO Data Model)  

ส าหรับ Version 3.0 นั้น มีความแตกต่างจากเวอร์ชั่น
ก่อนหน้า คือ นอกเหนือจากข้อมูลที่ศุลกากรก าหนดให้
ผู้ประกอบการจัดส่งแล้ว Version 3.0 ยังครอบคลุม
ข้อมูลที่หน่วยงานที่ ชายแดน อ่ืนก าหนดอีกด้ วย 
โดยเฉพาะส าหรับหน่วยงานที่ก ากับดูแลสินค้าเกษตร 
ขยะอันตราย และความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้ง
ข้อมูลที่ต้องจัดส่งตามอนุสัญญาว่าด้วยการอ านวย
ความสะดวกการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศและ
ความปลอดภัยของสิ่งอ านวยความสะดวกที่ท่าเรือและ
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เรือเดินสมุทรระหว่างประเทศ (ISPS) หรือกล่าวโดยย่อ 
คือ Version 3.0 ได้ใช้ระเบียบวิธีของ Single Window 
และ whole-of-government ในการจัดการข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ชายแดนทั้งหมด โดย Version 
3.0 นี้  ไม่ มี ค า ว่ า  Customs ในค า ว่ า  WCO Data 
Model อีกต่อไป ส่วนรายละเอียดเพ่ิมเติมของเวอร์ชั่น
นี้ จะขอกล่าวในบทความถัดไป 

กล่าวโดยสรุป ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ
ในระดับประเทศและระดับโลก กฎหมายหรือระเบียบที่
ดีไม่เพียงพอต่อการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ หาก
ปราศจาก Data Model ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ทางเทคนิค อันจะช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้า 
จัดเก็บภาษี และปกป้องสังคมร่วมกับหน่วยงานที่
ชายแดนอื่น ๆ และภาคเอกชน 

 
ที่มา: WCO. WCO DATA MODEL: Cross-Border Transactions on the Fast Track. หน้า ๕-๗. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

i https://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/standards/unedifact/data-maintenance-requests-
dmr/dmrforms.html สืบค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2560 

                                                           

Credit: Sameon Analytics 
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ลกัษณะเด่นของ WCO Data Model 

จากบทความที่แล้วที่ได้น าเสนอที่มาและความส าคัญของ WCO Data Model ในการปฏิบัติงานของ
ศุลกากรและหน่วยงานที่ชายแดนในการจัดเก็บภาษี อ านวยความสะดวกทางการค้า และปกป้องสังคมนั้น ใน
บทความนี้ ท่านผู้อ่านโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้ทราบถึงลักษณะเด่น
ของ WCO Data Model ดังนี้ 

๑. ช่วยสร้างพิมพ์ เขียวส าหรับระบบศุลกากร
สมัยใหม่ 
WCO Data Model ได้รับการพัฒนาจากการส ารวจ
โครงสร้างข้อมูลของศุลกากรและหน่วยงานที่ชายแดน
อย่างละเอียดถี่ถ้วน ผ่านกระบวนการจ ากัดความและ
อธิบายองค์ประกอบข้อมูล (data element) และ
คว ามสั ม พัน ธ์ ข อ งแ ต่ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะก อบ  (inter-
relationships) โดยองค์ประกอบเหล่านี้ได้รับการจัด
ระเบียบใหม่ให้สอดคล้องกับกระบวนการประกอบ
ธุรกิจ (business process) ที่ใช้ข้อมูลนั้น นอกจากนี้ 
แผนผังส าหรับแสดงและประมวลผลข้อมูลถูกสร้างขึ้น
โดยอาศัยภาษา UML (Unified Modeling Language) 
โดยรูปแบบแผนผังเหล่านี้มีทั้งรูปแบบทั่วไป (overall 
model) 

และรูปแบบอ่ืน ๆ ที่จ าเพาะเจาะจงกับแต่ละพิธีการ
ศุลกากร ด้วยเหตุนี้  WCO Data Model Version 3 
สามารถรองรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกระบบ ทุก
ฮาร์ดแวร์ ทุกซอฟต์แวร์ โดยไม่มีข้อจ ากัดทางเทคนิค   

๒. เป็นหัวใจหลักของโครงการ Single Window  
หลักการส าคัญของศุลกากรสมัยใหม่ คือ การจัดการ
ชายแดนร่วมกัน (coordinated border management) 
โดยอาศัยโครงการ Single Window เป็นกุญแจส าคัญ
ในการด าเนินการ 

WCO Data Model Version 3.0 ช่วยอ านวยความ
สะดวกในการจัดส่งข้อมูลเพียงครั้ งเดียว ( single 

Credit: Act-On 
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submission) ไปยังหน่วยงานที่ชายแดนทุกหน่วยงาน 
เพ่ือให้การปล่อยสินค้ามีความรวดเร็วและลดต้นทุน
ส าหรับทั้งผู้ประกอบการและรัฐ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของ
หลักการที่ว่า ผู้ที่จะจัดส่งข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์
ควรเป็นฝ่ายที่อยู่ในฐานะที่ดีที่สุดที่จะกระท าเช่นนั้น 
และข้อมูลควรมาจากจุดที่ใกล้จุดเริ่มต้นของห่วงโซ่ 
โลจิสติกส์มากท่ีสุด 

๓. เป็นกล่องเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ  
WCO Data Model เป็นกล่องเครื่องมือที่บรรจุเครื่องมือ
ส าหรับการใช้งานที่หลากหลายดังแสดงในแผนภูมิ
ด้านล่างนี้ โดยแต่ละเครื่องมือหรือองค์ประกอบเหล่านี้
เป็นสิ่ งที่แสดงให้ เห็นว่า WCO Data Model เป็นชุด
เครื่องมือที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงถึงกัน แสดง

ความสัมพันธ์ของแต่ละข้อมูล และเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาโครงสร้างข้อมูลส าหรับธุรกิจต่อไป เนื่องจาก
ช่วยให้ภาคธุรกิจได้เข้าใจและค้นพบความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลที่มาจากหลากหลายขั้นตอนในห่วงโซ่
โลจิกติกส์ระหว่างประเทศ 

๔. เป็นพื้นฐานของ GOVCBR 
GOVCBR (Government Cross-Border Regulatory) 
เป็นระบบข้อความใหม่ของ UN/EDIFACT (United 
Nations’ EDI for Administration, Commerce and 
Transport) ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ศุลกากรและ
หน่วยงานที่ชายแดนต้องการ โดยมีลักษณะเด่น ดังนี้ 

• รวบรวมข้อก าหนดทางข้อมูลที่ต้องจัดส่งทั้งหมด
ส าหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ จึงช่วยให้ผู้ใช้ระบบ
สามารถออกแบบข้อความอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
ยืดหยุ่นให้เข้ากับความต้องการของภาคธุรกิจ 

• รับรองการจัดส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว 
• ครอบคลุมข้อความส าหรับการส าแดงการส่งออก 

ยานพาหนะขนส่งสินค้า สินค้า การน าเข้า และการ
ข้ามแดน รวมทั้งครอบคลุมข้อความตอบกลับจาก
หน่วยงานที่ชายแดน 

• GOVCBR รองรับการแลกเปลี่ ยนข้อมูลระดับ
ระหว่างประเทศ ระดับประเทศ และระหว่าง
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้วยกัน 

XML Schemas/ messages 
Other readers, Guidelines etc. 

Message Implementation 
Guidelines 

International Code Standards 

Information Models 

Harmonized Data Set 

Business Process Models 

WCO DATA 
Model - Version 3.0 

Credit: WCO 

Ccredit: OSCE 
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๕. มาพร้อมกับคู่มือ XML 
คู่มือ XML ช่วยในการใช้งานตัวแปร XML ใน GOVCBR 
และข้อความ XML อ่ืน ๆ ส าหรับการรายงานและ
ส าแดงสินค้า 

๖. อธิบายการใช้มาตรฐานรหัสสากล 
มาตรฐานรหัสสากลเอ้ืออ านวยต่อการสื่อสารในกรณีที่
ไม่สามารถใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนอธิบายได้ รวมทั้ง
ในกรณีที่ การใช้  free text มีความเสี่ ยงที่ จะ เกิด
ข้อผิดพลาดเนื่องจากความผิดพลาดในการพิมพ์ โดย
การใช้รหัสจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัดส่งและการ
จัดเก็บข้อมูล รวมทั้งช่วยให้ส่งข้อมูลเดียวกันด้วยความ
รวดเร็วและประหยัด เนื่องจากมีตัวอักษรเพียงไม่ก่ีตัว  

WCO Data Model Version 3.0 ให้ข้อมูลอย่างกว้าง
กวางเกี่ ยวกับวิ ธีการขอรหัสและจัดการรหั ส ใน
ฐานข้อมูล ไม่เพียงเฉพาะส าหรับศุลกากรเท่านั้น แต่ยัง
ครอบคลุมถึงหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ อีกด้วย 

๗. ได้รับการพัฒนาโดยมีภาคธุรกิจเข้าร่วม 
ในการพัฒนา WCO Data Model Version 3.0 มี
ตัวแทนจากผู้ประกอบการค้าและการขนส่งและ
ตัวแทนจากหน่วยงานที่ชายแดนเข้าร่วมอย่างแข็งขัน 
เพ่ือให้มั่นใจว่า Data Model จะช่วยลดต้นทุนและ
เวลาในการผ่ านพิธี การต่ า ง  ๆ  และในอนาคต  
ภาคการค้าและการขนส่งจะยังคงมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่องในการพัฒนา Data Model เวอร์ชั่นต่อ ๆ ไป 

จะเห็นได้ว่ า  WCO Data Model เป็นเครื่องมือที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการได้  
เพราะภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการคิดค้นและพัฒนา 
นอกจากนี้ WCO Data Model ยังสามารถรองรับกับ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้ทุกระบบ มีคู่มือการใช้งาน 
และสนับสนุนการด าเนินโครงการ Single Window 
ด้วยเหตุนี้  WCO Data Model จึ ง เป็น เครื่ องมือที่
เหมาะสมในการปฏิ รูประบบงานศุลกากร ให้ มี 
ความทันสมัย ดังเช่นที่ศุลกากรสิงคโปร์และศุลกากร
เกาหลีใต้ได้ประสบความส าเร็จดังจะกล่าวในบทความ
ต่อ ๆ ไป 

 
ที่มา: WCO. WCO DATA MODEL: Cross-Border Transactions on the Fast Track. หน้า 9-20. 

Credit: Mailparser.io 
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ความสมัพนัธร์ะหว่าง WCO DATA MODEL กบั 

อนสุญัญาและเครือ่งมือศลุกากรอ่ืน ๆ 

 

หลังจากที่ได้น าเสนอถึงที่มา ความส าคัญ และ
ลักษณะเด่นของ WCO Data Model ในบทความ
ก่อนหน้าแล้ว ในบทความนี้ ท่านผู้อ่านจะได้ทราบ
ถึงความสัมพันธ์ของ WCO Data Model กับ
อนุสัญญาและเครื่องมือทางศุลกากรต่าง ๆ หรืออีก
นัยหนึ่ง WCO Data Model มีบทบาททางเทคนิค
ในการบังคับใช้อนุสัญญาหรือเครื่องมือต่าง ๆ 
เหล่านั้นอย่างไร 

๑. อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) 
อนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) เป็นอนุสัญญาที่
วางรากฐานพิธีการศุลกากรประเภทต่าง ๆ ได้แก่  
การปล่อยสินค้าเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน ของที่
ส่งออกหรือส่งกลับออกไปนั้นแล้วจะน ากลับเข้ามา
ภายในระยะเวลา  (re-import) การจัด เก็บสินค้ า
ชั่วคราว คลังสินค้าศุลกากร/เขตประกอบการเสรี  
การผ่านแดน การประกอบสินค้า และการน าเข้า
ชั่วคราว โดยที่สินค้าที่มาถึง อาจผ่านพิธีการศุลกากร
ม า ก ก ว่ า ห นึ่ ง พิ ธี ก า ร ก่ อ น ที่ จ ะ ถู ก ป ล่ อ ย ใ ห้ มี 
การเคลื่ อนย้ ายในประเทศอย่าง เสรี  WCO Data 
Model ได้ค านึงถึงข้อก าหนดทางข้อมูลที่ต้องจัดส่งใน
แต่ละพิธีการ และได้รับการออกแบบเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการนี้ นอกจากนี้ การจัดการเอกสารโดยใช้ WCO 
Data Model ยังช่วยให้ 

 

 

เข้าใจกระบวนการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพิธีการ
เหล่านี้อีกด้วย 

๒. SAFE Framework of Standards 
SAFE Framework เป็นเครื่องมือของ WCO เพ่ือให้
การค้ามีความมั่นคงปลอดภัย โดยกลไกที่ส าคัญ คือ 
การรายงานล่วงหน้า  (advance reporting) WCO 
Data Model ได้ค านึงถึงข้อก าหนดนี้และมีโครงสร้าง
ข้อมูลที่รองรับการรายงานล่วงหน้าได้ นอกจากนี้  
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ WCO Data Model ยัง
ช่วยให้สามารถติดตามการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์
จ า ก จุ ด เ ริ่ ม ต้ น ไ ป ยั ง จุ ด สิ้ น สุ ด ไ ด้  (end-to-end 
container tracking) ดังเช่นในกรณีของสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งกฎหมาย Safe Ports Act ก าหนดให้ผู้น าเข้าและผู้
ขนส่งต้องส่งเอกสารที่มีโครงสร้างตาม WCO Data 
Model Version 3.0 

Credit: Fundmetric 
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๓. อนุสัญญาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศว่า
ด้วยการอ านวยความสะดวกการขนส่งทางทะเล 
(IMO FAL) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
ความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) 
อนุสัญญา IMO FAL ก าหนดรูปแบบการสื่อสารระหว่าง
เรือและท่าเรือ (Ship/Port interface) โดยใช้แบบฟอร์ม 
FAL ซึ่งเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานสากลส าหรับการ
ส าแดงสินค้า (cargo) ยานพาหนะ (conveyance) 
น้ ามันเตา (bunker fuels) และอุปกรณ์ประจ าเรือ 
(ship’s stores) ส่วนอนุสัญญา SOLAS เกี่ยวข้องกับ
มาตรการความมั่นคงปลอดภัยในการเดินเรือโดยอาศัย
รหัส ISPS (International Ship and Port Facility Security 
Code) ในการนี้ WCO Data Model ได้รับการออกแบบ
เพ่ือรองรับข้อก าหนดเกี่ยวกับข้อมูลของทั้ ง
อนุสัญญา FAL และ SOLAS 

๔. อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่าง
ป ร ะ เ ทศ  (Convention on International Civil 
Aviation) 
ภาคผนวก ๙ อนุสัญญาชิคาโก ประกอบด้วยบทบัญญัติ
หลายประการเกี่ยวกับมาตรฐานและแนว
ปฏิบัติที่แนะน า (SARPs: Standards and 

Recommended Practices) 
ส าหรับพิธีการศุลกากรและการ
ตรวจคน เข้ า เ มื อ ง  ร วมถึ ง
มาตรฐานการรายงานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเครื่องบิน 
สินค้าที่บรรทุก ผู้โดยสาร และ
ลูกเรือ และรหัสจ านวนมากที่
ครอบคลุมการขนส่งทางอากาศ 
ทั้ งนี้  ข้ อก าหนดทางข้ อมู ล
ส าหรับการส าแดงสินค้าของ

สายการบินตามอนุสัญญาชิคาโกทั้งหมดอยู่ภายใต้ 
WCO Data Model 

๕. ระเบียบวิธีการประเมินราคาขององค์การการค้า
โลก (WTO Valuation Rules) 
ความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากรของ
องค์การการค้าโลกได้ก าหนดระบบการประเมินราคา
สินค้าเพ่ือวัตถุประสงค์ทางศุลกากร โดยระบบต้องการ
ข้อมูลทางธุรกรรมบางประการเพ่ือให้ระบบอัตโนมัติ
ประเมินผลตามหลักการของความตกลงได้อย่างถูกต้อง 
ในส่วนนี้ WCO Data Model ได้เข้ามามีบทบาทในการ
จัดการข้อมูลจากใบส าแดงการน าเข้า/ส่งออก 

Credit: Embry-Riddle Aeronautical 

University 

Credit: dgmaritime 
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๖. อนุสัญญาการจ าแนกประเภทและก าหนด
รหัสสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized 
Commodity Description and Coding System) 
WCO Data Model แนะน าให้ใช้ระบบ HS ในการเก็บ
รวบรวม เปรียบเทียบ และวิเคราะห์สถิติการค้า เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายในการอธิบาย จัดจ าแนกประเภท และเข้า
รหัสสินค้าใหม่จากระบบการจัดจ าแนกอ่ืน อย่างไรก็
ตาม แม้หากหน่วยงานจัดการชายแดนอ่ืนก าหนดให้ใช้
ระบบการจัดจ าแนกที่แตกต่างออกไป WCO Data 
Model จะยังคงช่วยอ านวยความสะดวกในการแปลง
ข้อความจากระบบ HS เป็นระบบอ่ืนที่ต้องการ 

๗. อนุสัญญาศุลกากรว่าด้วยการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศภายใต้ TIR Carnets (TIR Convention) 
 อนุสัญญา TIR ใช้กับการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่าง
ประเทศ โดยมีเครื่องมือที่ส าคัญคือ TIR Carnet ซึ่งใน
ปัจจุบัน TIR carnet ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว (eTIR) และ WCO Data Model 
ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้กับ eTIR เช่นกัน 

๘. กฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าอันตราย 
WCO Data Model รองรับการใช้บังคับมาตรฐานสากล
ตามท่ีบัญญัติใน Recommendations of the Committee 
of Experts on the Transport of Dangerous Goods of 
the United Nations Economic and Social Council 

(UN/ECE) รวมทั้งในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศ
ก าหนดการจัดจ าแนกประเภทเ พ่ิมเติมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับชื่อ เอกสาร ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ 

ดั งนี้  จะ เห็ น ได้ ว่ า  WCO Data Model ได้ รั บการ
ออกแบบเ พ่ือสนับสนุนและรองรับการบั งคับใช้
อนุสัญญาหรือเครื่องมือระหว่างประเทศที่ส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับศุลกากรโดยตรง โดยเฉพาะอนุสัญญาเกียว
โต (ฉบับปรับปรุ ง )  อนุสัญญาระบบ HS รวมทั้ ง
อนุสัญญาการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ศุลกากรในการจัดเก็บภาษี 
อ านวยความสะดวกทางการค้า และปกป้องสังคม 

ที่ ม า : WCO. WCO DATA MODEL: Cross-Border 
Transactions on the Fast Track. หน้า ๒๒-๒๗. 

 

Credit: IRU 
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ท ำควำมร ูจ้กักบั TradeNet  

โครงกำร SINGLE WINDOW ของสิงคโปร ์

TradeNet เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ Single 
Window ของสิงคโปร์ที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน
สามารถท ารายการส าแดงสินค้าต่อหน่วยงานรัฐและ
ขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดียว 
TradeNet เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๓๒ โดย
เป็นระบบ Electronic Data Interchange ที่ผูกติดกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC-based) ในขณะนั้น ต่อมาเมื่อ
โ คร งการประสบความส า เ ร็ จ ในปี แ รก  บริ ษั ท 
CrimsonLogic ซึ่ ง เป็นบริษัทที่ ได้ รั บอนุญาตจาก
ศุลกากรสิงคโปร์ในการจัดการระบบ ได้
พั ฒ น า  TradeNet version 2.0 แ ล ะ
พร้อมใช้งานในปี ๒๕๓๓ ตามด้วย 
version 3.1 ใ น ปี  ๒ ๕ ๔ ๕ 
version 4.0 ในปี ๒๕๕๐ และ
ปัจจุบัน ได้พัฒนาจนถึง version 
4.1 ในปี ๒๕๕๕ 

ผู้ที่จะใช้งาน TradeNet ต้องเป็น
ตั ว แ ท น อ อ ก ข อ ง รั บ อ นุ ญ า ต 

                                                           
๑ กรอบธรรมาภิบาลตัวแทนออกของลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ 
(Declaring Agent Governance Framework) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ยกระดับความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตัวแทนออกของ และสร้าง
แรงจูงใจแก่ตัวแทนออกของในการพัฒนาการควบคุมตรวจสอบภายใน
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ได้ก าหนดค านิยามที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- ตัวแทนออกของ (Declaring Agent) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลที่ร้องขอใบอนุญาต ใบรับรอง เอกสาร หรือแบบฟอร์มใด ๆ 
(ผ่านผู้แทนออกของ (Declarant)) แทนผู้ประกอบการ (Declaring 

(declaring agent)๑ ที่ผ่านการทดสอบระหว่างการ
ลงทะเบียนและระหว่างการต่ออายุใบอนุญาต โดยผู้
ออกของ (declarant) ที่ได้รับมอบอ านาจจากตัวแทน
ออกของต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้ออกของที่ไม่เคยสมัครขอใบอนุญาตและไม่มีรหัส
ผู้ใช้งาน TradeNet  ในและหลังจากวันที่ ๗ มกราคม 
๒๕๕๖  (new declarant) ต้ อ ง ผ่ า นก า รท ด ส อบ 
ความเชี่ยวชาญทางศุลกากรส าหรับผู้แทนออกของ 

(Customs Competency Test for Declarants) 
ก่อนลงทะเบียนขอรหัสผู้ใช้งาน TradeNet 

๒. ผู้ อ อกขอ งที่ ไ ด้ รั บ รหั ส ผู้ ใ ช้ ง า น 
TradeNet ก่ อนวั นที่  ๗  มกราคม 

๒๕๕๖ (existing declarant) อาจ
ต้องเข้ารับการทดสอบเช่นกัน 
ห า ก มี ป ร ะ วั ติ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎหมายศุลกากร หรือไม่มีความรู้

ภาคบังคับเกี่ยวกับบทบาทและ
หน้าที่ของผู้ออกของ 

Entity) (รวมทัง้ในกรณีที่ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนออก
ของ) 
- ผู้ประกอบการ (Declaring Entity) หมายถึง ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก 
ผู้ประกอบการขนส่ง ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ (air cargo 
agent) ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า (freight forwarder) หรือบุคคลใด ๆ 
ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาต ใบรับรอง เอกสาร หรือแบบฟอร์มใด ๆ 
- ผู้ออกของ (Declarant) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ได้รับมอบอ านาจ
จากตัวแทนออกของในการขอใบอนุญาตเพ่ือตัวแทนออกของ (รวมทั้ง
กรณีที่ผู้ประกอบการข้ึนทะเบียนเป็นตัวแทนออกของ)  
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ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ออกของใหม่หรือผู้ออกของเดิม ต่าง
มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาชื่อและรหัสผู้ ใช้งานไว้ เป็น
ความลับ และต้องมิให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ 

ในกรณีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนข้างต้นแล้ว ในล าดับ
ถัดไป ให้กรอกใบสมัครผ่านระบบ โดยอาศัยการ
เชื่ อมต่อ อิน เตอร์ เน็ ตและซอฟต์แวร์  TradeNet 
ส าเร็จรูปซึ่งต้องซื้อจากบริษัทที่ศุลกากรสิงคโปร์ให้การ
รับรอง เช่น GeTS Asia Pte Ltd., BluJay Solutions 
Pte Ltd และ Tradenet Services Pte Ltd เป็นต้น๒ 
โดยซอฟแวร์เหล่านี้ใช้ WCO Data Model ระบบ HS 
แ ล ะ  ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature 
(AHTN) 2012  

ในการส่งใบสมัครผ่าน TradeNet นั้น ผู้ใช้งานจะได้
ร หั ส อ้ า ง อิ ง เ ฉ พ า ะ บุ ค ค ล  (Unique Reference 
Number: URN) ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูล ๓ ข้อมูล ได้แก่ 

                                                           
๒ โครงการ National Single Window ของประเทศไทย อนุญาตให้ผู้ใช้งาน
ลงทะเบียนผา่นเว็บไซต์ของ NSW ได้โดยตรง หรืออาจหา gateway 

provider เองก็ได้ 

หมายเลขประจ าตัวตัวแทนออกของ วันที่สร้างใบสมัคร 
และหมายเลขล าดับใบสมัคร ซึ่งผู้ใช้งานต้องระบุใน
เอกสารที่จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนได้รับ
การอนุมัติ และหน่วยงานดังกล่าวจะใช้รหัสนั้นในการ
สื่อสารกับผู้ใช้งานเช่นกัน 

ในกรณีที่ใบสมัครถูกปฏิเสธ อาจเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อมูลที่ป้อนมีความผิดพลาดทางเทคนิค (syntax 
error) โดยจะข้ึนข้อความว่า DCS ERROR  

๒. ศุลกากรสิงคโปร์หรือหน่วยงานอื่นปฏิเสธ โดยจะข้ึน
ข้อความว่า CA/SC REJECT 

 

โดยผู้ใช้งานต้องแก้ไขให้เป็นไปตามข้อก าหนดก่อนส่ง
ใบสมัครอีกครั้งใหม่ 

Credit: Pax Freight Express 
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หากใบสมัครได้รับการอนุมัติ ผู้ใช้งานจะได้รับหมายเลข
ใบอนุญาตเพ่ือใช้งาน TradeNet ต่อไป โดยสามารถ
เข้าถึงบริการดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อมูลและสถานะของค าร้องที่ส่งผ่าน TradeNet 
๒. ร ะบบ  Permit listing service ซึ่ ง น า ม า ใ ช้ กั บ 

TradeNet version 4.0 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุด ช่วยให้
ผู้ใช้งานค้นหากู้คืนข้อมูลใบอนุญาตโดยใช้หมายเลข
ใบอนุญ าต  Unique Reference Number หรื อ
หมายเลขประจ าตัวแทนออก ในรูปแบบของ 
Microsoft Excel โดยผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด
หรือพิมพ์ข้อมูลเหล่านี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หาก
เป็นใบอนุญาตที่ออกภายใน ๑ ปี หรือต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม ๑๕ ดอลลาร์สิงคโปร์ส าหรับแต่ละ
ใบอนุญาตที่ออกก่อนหน้านั้น 

๓. บริ ก า ร พิม พ์ ใบอนุญ าตปล่ อยสิ น ค้ า  (Cargo 
clearance permit printout service)  

TradeNet เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์
ระหว่างเวลา ๔.๐๐ - ๘.๐๐ น. ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ปรับปรุงระบบ  

โครงการ Single Window ของสิงคโปร์นับว่า เป็น
โครงการที่น่าสนใจโครงการหนึ่ง โดยเฉพาะการก าหนด
คุณสมบัติของผู้ใช้งานที่ต้องผ่านการทดสอบความรู้
ความช านาญทางศุลกากรส าหรับตัวแทนออกของ เพ่ือ
เป็นการประกันคุณภาพของบริการตัวแทนออกของ
และการปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ โครงการ 
Single Window ของศุลกากรสิงโคปร์ยังได้แสดงถึง
ค ว า ม ตั้ ง ใ จ ข อ ง สิ ง ค โ ป ร์ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
มาตรฐานสากลของ WCO Data Model และการ
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้งานศุลกากรมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

 
ที่มา:  
Singapore Government. TradeXchange® TradeNet® Service Registration Procedures. 
 https://www.tradexchange.gov.sg/tradexchange/content/pdf/TXTNReg(updated-
 May2016).pdf. Access on 9 May 2017. 
Singapore Customs. What You Need to Know about TradeNet. 
 https://www.customs.gov.sg/about-us/national-single-window/tradenet/what-you-need-
 to-know-about-tradenet. Access on 9 May 2017. 
Singapore Customs. TradeNet’s Permit Listing Service Enhanced. 
 https://www.customs.gov.sg/~/media/cus/files/insync/issue35/article7.pdf. Access on 9 
 May 2017. 
TradeNet. https://www.customs.gov.sg/about-us/national-single-window/tradenet. Access on 13 
 May 2017.  
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ท ำไมระบบ UNI-PASS ของศลุกำกรเกาหล ี

จึงท่ีเป็นท่ีนิยมแพรห่ลำยในหลำยประเทศ 

ระบบ UNI-PASS เป็นระบบ e-Clearance ของศุลกากร
เกาหลีที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสั่งสม
ความรู้และประสบการณ์กว่า ๒๐ ปี เพ่ือจัดการกับ
ปริมาณการค้าจ านวนมหาศาลและนักท่องเที่ยวที่ล้น
ทะลักเข้ามา ในขณะที่ศุลกากรมีทรัพยากรอยู่อย่าง
จ ากัดในการอ านวยความสะดวกทางการค้า การจัดเก็บ
ภาษีอย่างโปร่งใส และการปกป้องสังคม โดยระบบ 
UNI-PASS ได้รับรางวัลจากองค์การระหว่างประเทศ 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นต้นแบบของระบบ 
e-Clearance ในหลายประเทศด้วยกัน  

ศุลกากรเกาหลีเริ่มใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์กับงาน
ศุลกากรในปี ๒๕๑๗ โดยเป็นเพียงระบบจัดการสถิติ
อย่างง่าย ๆ จนกระทั่งถึงปี ๒๕๓๗ (ยุคที่ ๒) จึงพัฒนา
ระบบปล่อยของอัตโนมัติครั้งแรก ชื่อว่า UNI-PASS 
โดยอยู่ในรูปแบบ EDI (Electronic Data Exchange) โดย
เพ่ิมฟังก์ชั่นการปล่อยสินค้าส่งออก/น าเข้า การจัดการ
สินค้า การสืบสวนสอบสวน รวมทั้งมีการติดตั้งระบบ 

Customs Warehouse, Knowledge Management System 
และ Risk Management System ลงใน UNI-PASS ด้วย 

ระบบ UNI-PASS เริ่มเข้าสู่การใช้งานผ่านเว็บไซต์แทน 
EDI ในปี ๒๕๔๘ (ยุคที่ ๓) และมีฟังก์ชั่นเพ่ิมเติมเข้ามา
อย่างสม่ าเสมอ เช่น การจัดเก็บภาษี การคืนภาษี 
Single Window การจัดการสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ 
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO เป็นต้น ในปัจจุบัน 
ระบบ UNI-PASS ได้ เข้ าสู่ ยุคที่  ๔ ใช้  WCO Data 
Model Version 3.0 โดยผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบ
แบบเคลื่อนที่ได้หรือ Smart Clearance โดยมีโครงสร้าง
ตามแผนภูมิข้างล่างนี้ 

ในปัจจุบันระบบ UNI-PASS ให้บริการดังต่อไปนี้ 

๑. One-stop service ผ่านการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียวกัน เว็บไซต์ UNI-PASS ให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้ประกอบการสามารถยื่นค าร้อง 

Credit: Korean Customs 

Service 
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ช าระค่าธรรมเนียมและภาษี และติดตามสถานะค าร้อง
ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัยได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่
ใดก็ตาม โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อหน่วยงานด้วย
ตัวเอง ในขณะเดียวกัน ข้อมูลที่ป้อนผ่านระบบจะถูก
แลกเปลี่ยนระหว่างศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการพิจารณาออกใบอนุญาต จัดเก็บ
สถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจใน
กรณีอ่ืนต่อไปด้วย 
 

๒. การติดตามสินค้าแบบ real-time ด้วยระบบ 
Total cargo quantity management  
- ผู้ขนส่งสินค้าสามารถยื่น e-manifest และใบตราส่ง
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศุลกากรก่อนสินค้าจะ
มาถึง โดยข้อมูลดังกล่าวผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ช านาญงาน
ขนถ่ายสินค้า (stevedore) สามารถเข้าถึงได้ เ พ่ือ
เตรียมความพร้อมในการผ่านพิธีการขนถ่ายสินค้า 
- ผู้น าเข้าสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบ real-time เพ่ือ
ทราบที่ตั้งสินค้า สถานะค าร้อง และข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้สอบบัญชี 
- ศุลกากรสามารถควบคุมและติดตามการเคลื่อนย้าย
สินค้าเข้าออกเขตศุลกากรหรือคลังสินค้าได้ทั่วประเทศ 
โดยใบขนสินค้าผ่านแดน (ทั้งในและระหว่างประเทศ) 
ช่วยให้ศุลกากรติดตามสินค้าทัณฑ์บนได้แบบ real-

time โดยการตรวจวัดเวลาการขนส่งและตรวจสอบว่า 
สินค้าไปถึงปลายทางภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
 

๓. การควบคุมและอ านวยความสะดวกผู้โดยสาร 
ข้อมูลผู้โดยสาร (รายชื่อ จุดหมายปลายทาง ปริมาณ
สัมภาระ น้ าหนัก ฯลฯ) สายการบินจะจัดส่งล่วงหน้า
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเครื่องบินมาถึง และจะน ามา
วิเคราะห์ควบคู่กับข้อมูลจากต ารวจตรวจคนเข้าเมือง
และหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือหาเป้าหมายผู้โดยสารที่มี
ความเสี่ยงสูง โดยระบบจะเปรียบเทียบประวัติที่ผ่านมา 
(historic record) และแนวโน้มเพ่ือจัดจ าแนกประเภท
ผู้โดยสารตามระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ เช่น 
การหลีกเลี่ยงภาษี การก่อการร้าย การลักลอบขนสินค้า 
เป็นต้น ผู้ โดยสารที่มีความเสี่ยงสูงจะถูกควบคุม
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดก่อนจะออกจากท่าอากาศยาน 
ขณะที่ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่ าจะได้รับการอ านวย
ความสะดวกโดยมีการตรวจสอบน้อยที่สุดหรือไม่
ตรวจสอบเลย 
 

๔. อ านวยความสะดวกทางการค้าด้วยการควบคุม
แบบสองช่องทาง (two-track control) โดยระบบ
จะประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ประกอบการ 
เช่น การช าระภาษีอย่างถูกต้อง ประวัติโลจิสติกส์ 
ประวัติการปล่อยสินค้า ประวัติการถูกตรวจสอบ เพ่ือ
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แบ่งประเภทผู้ประกอบการออกเป็น safe track control 
และ  non-safe track control โดยผู้ ประกอบการใน
ประเภทแรกจะได้รับการปล่อยสินค้าอย่างรวดเร็วด้วย
ระบบอัตโนมัติ  วิธีการนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือสร้ าง
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการที่มีประวัติการปฏิบัติตาม
กฎหมายต่ าปรับปรุ งการประกอบกิจการ  โดย
ผู้ประกอบการจะได้รับรายงานธุรกรรมเพ่ือประเมิน
ตนเองและพัฒนาปรับปรุงด้วยตนเองเช่นกัน ทั้งนี้   
การควบคุมแบบสองช่องทางเป็นเครื่องมือในการจัดตั้ง
โครงการ AEO ด้วย 
 

จากผลการด าเนินงานพบว่า ระบบ UNI-PASS ช่วยให้
ศุลกากรเกาหลีประหยัดเวลาในการปล่อยสินค้า ดังนี้  

๑. การปล่อยสินค้าส่งออกใช้เวลาน้อย ๑ นาทีครึ่ง จาก
เดิมที่ใช้เวลา ๑ วัน 
๒. การปล่อยสินค้าน าเข้าใช้เวลาน้อยกว่า ๑ ชั่วโมงครึ่ง 
จากเดิมท่ีใช้เวลา ๒ วัน   
๓. การคืนภาษีใช้เวลาประมาณ ๕ นาที จากเดิมที่ใช้
เวลา ๒ วัน 

๔. การช าระภาษีใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที จากเดิมที่
ใช้เวลา ๔ วัน 

ในส่วนของต้นทุนนั้น UNI-PASS ก่อให้เกิดผลดีต่อทั้ง
ศุลกากรและผู้ประกอบการ ดังนี้ 

ลดต้นทุนในขั้นตอนการท างาน ๖๕๗ ล้านเหรียญสหรัฐ 
ผู้ประกอบการมีได้เพิ่มขึ้น ๑.๑ ล้านเหรียญสหรัฐ 

ลดต้นทุนโลจิสติกส์ ๗๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดต้นทุนโครงสร้างสาธารณปูโภค ๒๘๑ ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มอัตราการผลิตในอุตสาหกรรม ๗๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐ 

นอกจากผลดีต่อเวลาและต้นทุนแล้ว UNI-PASS ยัง
ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในแวดวงผู้ประกอบการและ
เสริมภาพลักษณ์ความโปร่งใสของศุลกากรเกาหลีอีก
ด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงได้รับรางวัลในระดับโลก เช่น  

๑. Intellectual Property Rights Award โดย
องค์การศุลกากรโลก ในปี ๒๕๔๙ 
๒. E-Asia Award โดย AFACT (Asia Pacific 
Council for Trade Facilitation and Electronic 
Business) ในปี ๒๕๕๐ 

Credit: Korean Customs 
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๓. BSC Hall of Fame โดย Palladium Group 
๒๕๕๒ 
๔. Asian MAKE Award โดย World Knowledge 
Forum ในปี ๒๕๕๔ 
 

ความส าเร็จของ UNI-PASS ได้เป็นต้นแบบของระบบ
ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ ได้แก่ กัวเตมาลา 
เอกวาดอร์ สาธารณรัฐโดมินิกัน เนปาล มองโกเลีย 
และแทนซาเนีย ซึ่งได้อาศัยรูปแบบของ UNI-PASS ใน
การพัฒนาระบบศุลกากรของตน 

ระบบ UNI-PASS ของศุลกากรนับเป็นตัวอย่างที่ดีอีก
ตัวอย่างหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจของศุลกากรในยุคที่
เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ ง การใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยเพ่ือ
การอ านวยความสะดวกทางการค้า การจัดเก็บภาษี 
และการปกป้องสังคมโดยอาศัย WCO Data Model มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และแนวทางการ
พัฒนางานศุลกากรที่องค์การศุลกากรผลักดันในยุค 
Digital Customs และ Data Analysis  

ที่มา:  
Korea Customs Service. Korea Customs e-Clearance System: UNI-PASS. 
 http://english.customs.go.kr/download/eng/UNIPASS_2014_SPA_KCS_eng.pdf. Access on 
 10 May 2017. 
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WCO Data Model Project Team  
ก ำลังพัฒนำ WCO Data Model เวอร์ชั่นใหม่  

 ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ WCO Data Model Project Team (DMPT) ได้ประชุมหารือ
เ พ่ือปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา WCO Data Model ให้ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน (user-friendly) 
ตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ โดยมีศุลกากรประเทศสมาชิก ตัวแทนจาก
องค์การระหว่างประเทศและภาคเอกชนเข้าร่วม 

 จากผลการส ารวจการใช้งาน WCO Data Model ทั่วโลก ประกอบกับความจ าเป็นในการส่งเสริมการใช้
งาน My Information Package (MIP) คณะท างานเห็นว่า การใช้งาน spreadsheet อาจเป็นตัวเลือกที่ดีแทน 
XML Schema ในการเผยแพร่  WCO Data Model Information Package โดยมีค าอธิบาย (explanatory 
note) วิธีการใช้งานกับ spreadsheet ประกอบ อันจะช่วยให้การใช้งาน WCO Data Model สะดวกขึ้น 

 ในส่วนของบทบาทของ WCO Data Model ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ชายแดนนั้น 
คณะท างานได้ตรวจสอบ Derived Information Package (DIP) ส าหรับ e-Phyto Certificate ที่ใช้งานอยู่ เพ่ือ
พัฒนาเป็น Global e-Phyto Certificate ที่สอดคล้องกับอนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International 
Plant Protection Convention (IPPC)) ทั้งนี้ การใช้งาน DIP จะช่วยให้ศุลกากรได้ใช้ข้อมูล e-Phyto อีกครั้ง 
(reuse) ในฐานะข้อมูลอ้างอิงส าหรับการควบคุมผลิตภัณฑ์เกษตร นอกจากนี้ คณะท างานบางส่วนได้ด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมมาตรฐานข้อมูลที่ระบุในประมวลบทสรุป (Compendium) ขององค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (IMO)  

ที่มำ: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/may/data-model-projects-team-
dmpt-preparing-the-next-version-of-the-wco-data-model.aspx 
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WCO และ UPU สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้า 
ระหว่างศุลกากรและไปรษณีย์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

 ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ องค์การศุลกากรโลก (WCO) สหภาพไปรษณีย์สากล (UPU) ได้
จัดการฝึกอบรมร่วมระหว่างศุลกากร-ไปรษณีย์ส าหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 
ภายใต้การสนับสนุนจากศุลกากรออสเตรเลีย ไปรษณีย์ออสเตรเลีย กองทุนเพ่ือความร่วมมือของศุลกากรเกาหลี 
(Korean Customs Cooperation Fund) และส านักงานภูมิภาคส่งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ขององค์การศุลกากรโลก (ROCB) โดยผู้แทนองค์กรดังกล่าวข้างต้นต่างเห็นพ้องถึงความส าคัญในการพัฒนาความ
ร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศุลกากรและไปรษณีย์ เพ่ือแสวงหาประโยชน์จากการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-commerce) ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดการข้อท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในห่วงโซ่โลจิสติกส์ไปรษณีย์ 

 กิจกรรมครั้งนี้ มีผู้แทนศุลกากรและไปรษณีย์เข้าร่วมกว่า ๓๐ ประเทศ/เขตการปกครองในเอเชีย-แปซิฟิก 
ได้แก่ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา จีน ฟิจิ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น คินบาติ เกาหลี ลาว มาเลซีย  
มัลดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ หมู่เกาะโซโลมอน ศรีลังกา ไทย ติมอร์
ตะวันออก ตองกา ตูวาลู วานูอาตู และเวียดนาม โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์การศุลกากรโลกและสหภาพไปรษณีย์
สากลได้น าเสนอเกี่ยวกับมาตรฐาน เครื่องมือ แนวปฏิบัติ และผลการศึกษาส าหรับการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าและความม่ันคงปลอดภัยของสินค้าที่จัดส่งทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมยังได้ทดสอบวิธีต่าง 
ๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้าก่อนบรรทุก/ก่อนมาถึง (pre-loading/pre-arriva) ทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
ศุลกากรและไปรษณีย์ผ่านระบบส าแดงสินค้าของสหภาพไปรษณีย์สากล (Korean Customs Cooperation Fund) 
รวมทั้งวิธีการอ่ืน ๆ ที่ปรับให้เข้ากับมาตรฐานข้อมูล WCO/UPU Customs-Post EDI และ WCO Data Model 

 ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้อภิปรายเกี่ยวกับภาคผนวกเฉพาะ J ของอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับปรับปรุง) ว่าด้วย
การเคลื่อนย้ายสินค้าไปรษณีย์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น การ
จัดการพัสดุขนาดเล็ก เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบ ระบบ de minimis และการจัดเก็บภาษี) มาตรการในการ
เพ่ิมอัตราการปฏิบัติตามกฎหมาย (เช่น ข้อก าหนดด้านคุณภาพข้อมูล) และการบังคับใช้ความตกลงว่าด้วยการ
อ านวยความสะดวกทางการค้าขององค์การศุลกากรโลก  

 ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของคณะท างานองค์การศุลกากรโลกด้านการค้า
อิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ได้จัดท าจดหมายข่าวรายงานสถานดังกล่าว ผู้ที่
สนใจสามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับเต็มได้ที่ http://brussels.customs.go.th 

ที่มา: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/may/wco-and-upu-support-asia-
pacific-customs.aspx 



รายงานความเคล่ือนไหว  

 

ส ำนักงำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรสัเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH ๑๙ 

 
 

 

WCO กับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในระดับโลก 
 เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ องค์การศุลกากรได้เข้าร่วมเฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World 
Intellectual Property Day) ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือเน้นย  าถึงบทบาทส าคัญของศุลกากรในการปกป้องทรัพย์สิน
ทางปัญญาท่ีชายแดน โดยหัวข้อในปีนี  คือ Innovations – Improving Lives 

 ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้น การค้าระหว่างประเทศและห่วงโซ่โลจิสติกส์มีความซับซ้อนขึ นเป็นเงาตาม
ตัว พร้อมกับข้อท้าทายนานัปการที่ศุลกากรทั่วโลกเผชิญในการหาจุดสมดุลระหว่างการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าและการควบคุมตรวจสอบ  

 การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นภารกิจของศุลกากรในการปกป้องสังคมจากสินค้าปลอมแปลมและ
สินค้าอันตรายที่ค้าขายในตลาดปะปนกับสินค้าถูกลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิบัตรคุ้มครอง องค์การศุลกากรโลกให้
ความส าคัญกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นล าดับต้น โดยได้จัดตั งโครงการทรัพย์สินทางปัญญา สุขอนามัย 
และความปลอดภัย (IPR, Health and Safety Programme) ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์และ
สร้างเสริมขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้ด าเนินการใน ๖๒ 
ประเทศใน ๖ ภูมิภาคในปี ๒๕๕๙ พร้อมกับประสานงานการปฏิบัติการ Seascape และ ACIM 

 Seascape เป็นการปฏิบัติการในภูมิภาคอเมริกาเพ่ือต่อสู้กับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก่อนพิธีเปิด
การแข่งขันโอลิมปิกส์ ณ เมืองริโอ เด จาเนโร ซึ่งน าไปสู่การจับกุมสินค้า ๔,๖ ล้านรายการ โดยเฉพาะสินค้า
ประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และของเล่น ในส่วนของการปฏิบัติการ ACIM นั น ได้รวบรวมศุลกากร ๑๖ 
ประเทศจากแอฟริกาเพ่ือปราบปรามเวชภัณฑ์ผิดกฎหมาย และน าไปสู่การจับกุมสินค้า ๑๒๙ รายการ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นสินค้าประเภทเภสัชภัณฑ์ 

 ในการนี  องค์การศุลกากรโลกได้เน้นย  าถึงภารกิจของศุลกากรในการปกป้องชายแดนจากการเคลื่อนย้าย
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าผิดกฎหมายอ่ืน ๆ รวมทั งจัดการอภิปรายเกี่ยวกับการใช้มาตรการระดับโลกในการ
ปราบปรามอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป 

ที่มา: http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/april/wco-acts-globally-to-protect-
ipr.aspx 
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คณะกรรมาธิการยุโรปต้ังข้อสังเกตการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ
สินค้าขนาดเล็กท่ีจัดส่งทางไปรษณีย์ 

 เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้น าเสนอรายงาน
สรุปการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ชายแดนฉบับใหม่ (Regulation (EU) No 608/2013) 

 กฎหมายใหม่ดังกล่าวของสหภาพยุโรปเป็นกฎหมายที่ก าหนดมาตรการศุลกากรที่หลากหลายในการ
ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสมาชิกทั้ง ๒๘ ประเทศ อย่างไรก็ตาม พบว่า สินค้าขนาดเล็กที่ซื้อ
ขายทางอินเตอร์เน็ตยังคงเป็นข้อท้าทายส าคัญ เนื่องจากสินค้าดังกล่าวจ านวนมากเป็นสินค้าเลียนแบบหรือ
อันตรายต่อสุขภาพ และล้นทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรป จะด าเนินการวิเคราะห์  
การควบคุมพัสดุขนาดเล็กในเชิงลึกเพ่ือปรับปรุงมาตรการการควบคุมต่อไป  

 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ท่ี https://ec.europa.eu/taxation_customs/node/944_en 
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