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e)  

❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  

 SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade 
หรือที่เรียกโดยย่อว่า SAFE Framework เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งขององค์การ
ศุลกากรโลก (WCO) ถือก าเนิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๘ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสกัดกั้นการก่อการร้าย
ระหว่างประเทศ ท าให้การจัดเก็บภาษีมีความรัดกุม และส่งเสริมการอ านวยความสะดวก
ทางการค้าทั่วทั้งโลก 

 ที่ผ่านมา SAFE Framework ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้งหลายครั้งด้วยกัน 
จนถึงปัจจุบัน SAFE Framework ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่ ๑) ความสัมพันธ์
ระหว่างศุลกากร ๒) ความสัมพันธ์ระหว่างศุลกากรและภาคธุรกิจ และ ๓) ความสัมพันธ์
ระหว่างศุลกากรและหน่วยงานรัฐอ่ืน 

 ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ได้มีการอภิปรายหารือเพ่ือปรับปรุงแก้ไข SAFE Framework อีก
ครั้งหนึ่ง โดยสมาชิกองค์การศุลกากรโลกได้เสนอข้อปรับปรุงแก้ไขในที่ประชุมคณะท างาน
ย่อยของ SAFE Framework ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทั้ง ๓ เสาหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเด็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO) และความเกี่ยวข้องกับความ
ตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO TFA)  

 ในจดหมายข่าวฉบับนี้ พวกเราจึงขอน าเสนอสาระส าคัญเกี่ยวกับประเด็นการ
แก้ไขปรับปรุง SAFE Framework ดังกล่าวซึ่ ง SAFE Working Group จะพิจารณา
เห็นชอบในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ นี้ ครับ 
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ท่ีมาและวิวฒันาการของ  

WCO SAFE Package 
 

เ ม่ือเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ คณะมนตรีองค์การ
ศุลกากรโลก (WCO Council) ได้ มีมติรับ SAFE 
Framework of Standards to Secure and 
Facilitate Global Trade หรือที่ เรียกโดยย่อว่า 
SAFE Framework เพื่ อสกัดกั้ นการก่อการร้ าย
ระหว่างประเทศ ท าให้การจัดเก็บภาษีมีความรัดกุม 
และส่งเสริมการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
ทั่วทั้งโลก 

นับแต่นั้นมา องค์การศุลกากรโลกได้สนับสนุนส่งเสริม
ให้สมาชิกน า SAFE Framework ไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้ง
ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเสมอมา เช่น ในปี ๒๕๕๐ ได้มี
ก า ร เ พ่ิ ม เ ติ ม เ งื่ อ น ไ ข แ ล ะ ข้ อ ก า ห น ด ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized 
Economic Operator: AEO) และต่อมาในปี ๒๕๕๘ 
ได้มีการพัฒนา SAFE Framework ในหลายประการ 
ที่ ส าคัญ รวมถึ งการจัดตั้ ง เสาหลักที่  ๓  ว่ าด้ วย 
ความร่วมมือระหว่างศุลกากรและหน่วยงานรัฐ/
หน่ ว ย ง านระหว่ า งประ เทศ อ่ืน  ๆ  นอกจากนี้   
เพ่ือสนับสนุนการน าไปใช้ปฏิบัติ WCO SAFE Working 
Groups ต่าง ๆ และ Private Sector Consultative 
Group (PSCG) ไ ด้ ร่ ว มกั น พัฒน า เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ 
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ด้วย ในการนี้ เพ่ือรวบรวมเครื่องมือ
และเอกสารต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันในที่ เดียว เ พ่ือ 
ความสะดวก องค์การศุลกากรโลกจึงได้จัดท า SAFE 
Package ขึ้น  

ปัจจุบัน SAFE ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก โดยแต่ละ 
เสาหลักมีเครื่องมือที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

เสาหลักท่ี ๑ ความร่วมมือระหว่างศุลกากร  
๑.๑ Toolkit for Pillar 1 
๑ .๒  Customs Guidelines on Integrated Supply 
Chain Management 
๑.๓ Guidelines for the Procurement and 
Deployment of Scanning/NII Equipment ฉบับปี 
2009 และฉบับปี 2015  
๑.๔ SAFE Data Element Maintenance 
Mechanism  
เสาหลักที่  ๒ ความร่วมมือระหว่างศุลกากรและ 
ภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ  
๒.๑ AEO Implementation Guidance  
๒.๒ AEO Compendium ฉบับปี 2017  
๒.๓ Model AEO Appeal Procedures  
๒.๔ AEO Benefits: Contribution from the WCO 
Private Sector Consultative Group  
๒ .๕  The Authorized Economic Operator and 
the Small and Medium Enterprise (FAQ)  

Credit: www.eiseverywhere



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๑  

 

ส ำนักงำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรสัเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH ๒ 

 
 

 

๒.๖ Mutual Recognition 
Arrangement/Agreement Guidelines 
๒.๗ AEO Template  
2.8 AEO Validator Guide 
เสาหลักที่  ๓ ความร่วมมือระหว่างศุลกากรและ
หน่วยงานรัฐ/หน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ๆ  
๓.๑ Coordinated Border Management 
Compendium 
๓.๒ Single Window Compendium เล่มที่ 1 และ 2 
๓.๓ Joint WCO/ICAO Brochure 
ที่ผ่านมา สมาชิกองค์การศุลกากรโลกได้น า SAFE 
Framework ไ ป ใ ช้ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง เ ต็ ม รู ป แ บ บ 
อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมเติม
เครื่องมือต่าง ๆ ของ SAFE เรื่อยมา โดยในปี ๒๕๖๑ นี้ 
ได้ปรับปรุงสาระส าคัญ กล่าวโดยสังเขปได้ ดังนี้ 
เสาหลักท่ี ๑  
๑.๑ การจัดส่งข้อมูลล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
สินค้าท่ีจัดส่งทางไปรษณีย์ใน Standard 1 
๑.๒ ใช้ค าว่า postal item แทน mail ตลอดทั่วทั้ง 
SAFE Framework 
๑.๓ เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการผ่านแดนใน 
Standard 1 เพ่ือสนับสนุนให้ศุลกากรใช้มาตรการผ่าน
แดนภายในขอบเขตอ านาจของตน อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการอ านวยความสะดวกต่อการค้าโดยไม่ละเลย
ความมั่นคงปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นทาง 
ไปจนถึงปลายทาง 
๑.๔ เพ่ิมเติมข้อความเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลใน 
Standard 1 

เสาหลักท่ี ๒ 
๒.๑ การสร้างความเชื่อมโยงและความสอดคล้อง
ระหว่างโครงการ SAFE AEO โครงการ Authorized 
Person (AP) ของอนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับปรับปรุง) 
และโครงการ Authorized Operator (AO) ของความ
ตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าของ
องค์การการค้าโลก (WTO TFA) 
๒.๒ แก้ไข Standard 3 โดยก าหนดสิทธิประโยชน์ขั้น
ต่ าที่เป็นรูปธรรมส าหรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน
เออีโออย่างชัดแจ้ง 
เสาหลักท่ี ๓  
๓.๑ พัฒนาปรับปรุงเสาหลักท่ี ๓ โดย ๑) วางข้อก าหนด
เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและแนวคิด Single Window 
ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และ ๒) เสริมสร้างความร่วมมือ
กับหน่ วยงานรั ฐ อ่ืน  ๆ ที่ มี หน้ าที่ ควบคุมสิ นค้ า 
บางประเภท (เช่น อาวุธ วัตถุ อันตราย) รวมทั้ ง 
การควบคุมผู้โดยสาร 
๓.๒ การอ้างอิงไปยังมาตรฐานความปลอดภัยของ
สหภาพไปรษณีย์สากล (UPU) (มาตรฐานที่ 58 และ 
59) ใน Standard 1 

ณ ขณะนี้ SAFE Working Group ก ำลังอยู่ในขั้นสรุป 
SAFE ฉบับปี ๒๕๖๑ ในล ำดับสุดท้ำย ก่อนจะน ำเสนอ
ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ำ ธิ ก ำ ร ด้ ำ น น โ ย บ ำ ย  ( Policy 
Commission) และคณะมนตรี (Council) ในขั้นตอน
ต่อไป ในบทควำมถัดไป จะขอยกตัวอย่ำงกำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น 

 

อ้างอิง 
WCO. WCO SAFE Package. http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-
 tools/tools/safe_package.aspx. Accessed 8 February 2018. 
SAFE Working Group. Review of the SAFE Framework of Standards - Finalization of SAFE review proposals. 19 January 2018. 
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ขอ้เสนอในการปรบัปรงุแกไ้ข  

SAFE Framework (๑) 

จ ากที่ ไ ด้ น า เ สนอ เกี่ ย วกั บ  SAFE Framework 
โดยสังเขปในบทความที่แล้ว ในบทความนี้ จะน าเสนอ
ตัวอย่างข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติใน SAFE 
Framework ตามที่ศุลกากรสมาชิกองค์การศุลกากร
โลกได้พิจารณาในการประชุมคณะท างานย่อยฯ SAFE 
Review Sub-Group ก่ อนจะน า เ สนอต่ อ  SAFE 
Working Group ในขั้นต่อไป ในบทความนี้จะน าเสนอ
การปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักที่ ๑ 
ความร่วมมือระหว่างศุลกากร และเสาหลักที่  ๓  
ความร่วมมือระหว่างศุลกากรและหน่วยงานรัฐ/
หน่วยงานระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ส่วนเสาหลักที่ ๒ หรือ
ความร่วมมือระหว่างศุลกากรและภาคเอกชน จะขอ
กล่าวถึงในบทความต่อไป เนื่องจากส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง
กั บ ป ร ะ เ ด็ น 
 

                                                           
๑ Annex I/3 

๒ Annex II/2 

เรื่องผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO) ใน
รายละเอียด 

ตั ว อย่ า ง ข้ อ เ สนอ ในกา รปรั บป รุ ง แก้ ไ ข  SAFE 
Framework ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักที่ ๑ และ
เสาหลักที่ ๒ มีดังนี ้

เสาหลักท่ี ๑  
๑ .๑  ไปรษณี ยภัณ ฑ์  (postal items) เ พ่ิ ม เ ติ ม
บทบัญญัติให้ครอบคลุมถึงไปรษณียภัณฑ์และการส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
 Section III ๒.๑.๓ v. ศุลกากรควรปรึกษาหารือ
กับผู้ให้บริการไปรษณีย์เพ่ือให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ไปรษณียภัณฑ์ส่งมายังศุลกากรล่วงหน้าก่อนที่สินค้าจะ
มาถึ งหรื อก่ อนบรรทุ กสิ นค้ า ๑ และให้ ใช้ ค า ว่ า 
ไปรษณียภัณฑ์  (postal items) ตลอดทั่ วทั้ ง  SAFE 
Framework แทนค าว่า mail และเพ่ือให้สอดคล้องกับ 

Chapter 2 Specific Annex J ข อ ง อนุ สั ญ ญ า 
เกียวโตฯ (ฉบับปรับปรุง) และอนุสัญญาสหภาพ

ไปรษณีย์สากล (UPU Convention)๒ 
๑.๒ การผ่านแดน๓ บทบัญญัติเกี่ยวกับ
พาณิชย์นาวีใน SAFE Framework มีลักษณะ
เป็นการทั่วไปโดยไม่ได้ก าหนดสถานการณ์

๓ Annex I/5 
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เฉพาะส าหรับประเทศที่ ไม่มีทางออกทะเล จึงได้
เพ่ิมเติมข้อความดังต่อนี้ไปใน Standard 2.1.2.(i) 
 “ในกรณีการขนส่ งสินค้ าจากหรือไปยั ง
ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล ศุลกากรที่เกี่ยวข้องควร
สนับสนุนการใช้มาตรการผ่านแดนภายในเขตศุลกากร
ของตนที่ก่อให้เกิดการอ านวยความสะดวกทางการค้า
โดยไม่ละเลยความมั่นคงปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง” 

เสาหลักท่ี 3  
การบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน  การสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างศุลกากรและหน่วยงานควบคุม
ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานหรือชายแดนทางบก สามารถ
เสริมสร้ างความมั่นคงปลอดภัยและการ พัฒนา
ความสามารถของศุลกากรในการตรวจหาและควบคุม
การขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งในกรณีที่สินค้าที่มี
ความเสี่ยงสูงอาจขนส่งมาพร้อมกับผู้โดยสารซึ่งไม่ได้อยู่
ในห่วงโซ่อุปทาน จึง เสนอเพ่ิมข้อความต่อไปนี้ลงใน 
Section V Pillar 3 

                                                           
๔ Annex I/6 

 “๒.๑.๖ ความร่วมมือระหว่างศุลกากรและ
หน่วยงานควบคุมผู้โดยสารสามารถเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้โดยสารและการเคลื่อนย้ายสินค้า ความร่วมมือควร
รวมถึงหน่วยงานที่ควบคุมตรวจตราการเคลื่อนย้าย
บุคคลข้ามชายแดน”๔ 
 นอกจากนี้ คณะท างานย่อยฯ เห็นชอบตาม
ข้ อ เ สนอของศุ ล ก า ก รสหรั ฐ อ เ ม ริ ก า เ กี่ ย ว กั บ 
ความจ าเป็นในการแก้ ไข Section V Standard 4 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการการบริหารจัดการชายแดน
ร่วมกัน ดังนี้  

Credit: worldreach 

Credit: O'Connor's Singapore Pte Ltd 
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 ข้อ ๒.๔.๑ ได้มีการเ พ่ิมเติมเรื่ องวิ ธีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันลงใน
บทบัญญัติเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างศุลกากรและ
หน่วยงานอื่น ๆ 
 ข้อ ๒.๔.๒ ศุลกากรควรท าความตกลงกับ
หน่วยงานรัฐอ่ืนที่มีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบสินค้า  
(เช่น อาวุธ วัตถุอันตราย) ที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
ความมั่นคงปลอดภัยของสาธารณชน โดยความร่วมมือ
ด้านความมั่นคง การตรวจสอบ และการปล่อยสินค้า
ของสินค้า เช่นว่ านั้ นควรสอดคล้องกับหลั กการ 
ใน Standard 4๕   

 นอกจากการแก้ไขปรับปรุงเสาหลักดังกล่าว
แล้ว ยังมีข้อเสนอให้เพ่ิมเติมและยกระดับบทบาทของ
ศุลกากรในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับความมั่นคง เช่น  
การปราบปรามการค้ายาเสพติด การก่อการร้าย
ระหว่างประเทศ การลักลอบขนส่งอาวุธที่ไม่ได้รับ

อนุญาต สินค้าที่ใช้ได้สองทาง และการปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ โดยให้มีการอ้างอิงถึง Punta 
Cana Resolution on the role of customs in the 
security context ในส่วนของอารัมภบท (Section I 
Introduction) ด้วย 

จะเห็นได้ว่า ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวเป็นไป
เพื่อให้ SAFE Framework มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการค้าและบทบาทของศุลกากรใน
ปั จ จุ บั น  โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง ก า ร พ า ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ การขนส่งผู้โดยสาร และการผ่านแดน 
ที่น ามาซึ่งข้อท้าทายทั้งเรื่องการอ านวยความสะดวก
ทางการค้าและความม่ันคงปลอดภัย ในบทความ
ต่อไป จะขอน าเสนอข้อเสนอปรับปรุงแก้ไข SAFE 
Framework ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับเสาหลักที่  ๒  
ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างศุลกากรและภาคธุรกิจ 

 

อ้างอิง 
SAFE Working Group. Annex I to the Review of the SAFE Framework of Standards.  
 19 January 2018. 
SAFE Working Group. Annex II to the Review of the SAFE Framework of Standards.  
 19 January 2018.   
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ขอ้เสนอในการปรบัปรงุแกไ้ข  

SAFE Framework (๒) 

จากที่ ไ ด้ น า เ สนอ
เกี่ยวกับข้อเสนอใน
การปรับปรุงแก้ไข 

SAFE Framework ใน
ส่วนของเสาหลักที่ ๑ และ

เสาหลักที่  ๓ ในบทความที่
แล้ว ในบทความนี้ท่านผู้ อ่านจะได้

ทราบเกี่ยวกับข้อเสนอการแก้ไขปรับปรุงเสาหลักที่ ๒ 
หรือความสัมพันธ์ระหว่างศุลกากรและภาคธุรกิจ 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง ใ น ส่ ว น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO) 

เริ่มจากในส่วนของอารัมภบทของเสาหลักที่ ๒ หรือ 
Section IV ใน SAFE Framework คณะท างานย่อยฯ 
เห็นชอบตามข้อเสนอของสหภาพยุโรปให้เพ่ิมเติม
บทบัญญัติเพ่ือให้ผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO 
ได้สิทธิประโยชน์มากขึ้น 

“โดยเหตุที่ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติตาม Annex IV 
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอควรได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากศุลกากร นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย”๑ 

                                                           
๑ Annex II/3 
๒ Annex II/3 

นอกจากนี้ คณะท างานย่อยฯ ตั้งข้อสังเกตว่า สมาชิก 
WCO ได้ ใช้ เครื่ องมือจั ดจ าแนกความเสี่ ย ง  (risk 
mapping tools) ที่หลากหลาย เช่น สหภาพยุโรปใช้ 
Compact Model บ ร า ซิ ล ใ ช้  ISO31000 แ ล ะ
สหรัฐอเมริกาใช้เทคนิค 5-step risk analysis ในการนี้ 
คณะท างานย่อยฯ เสนอแนะให้บัญญัติตัวอย่ าง
เครื่องมือดังกล่าวลงใน AEO Validator Guide ใน
ฐานะภาคผนวกด้วย๒ 

ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน
เออีโอนั้น ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทางบัญชี
และสภาพคล่องทางการเงิน เช่น จากข้อเสนอของ
ศุลกากรศรีลังกา คณะท างานย่อยฯ เห็นชอบให้
เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาบัญชีใน 
AEO Template question 2.2.2.1 ดังนี้๓ 

“ระบบบัญชีโดยทั่วไปประกอบด้วย 

• บัญชีแยกประเภททั่วไป (general ledger) 
• บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ (sales ledger) 
• บัญชีแยกประเภทซื้อเชื่อ (purchase ledger)  
• งบการเงิน (financial statement) 

๓ Annex II/9 - 10 
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• บัญชีการบริหารจัดการ (management account) 

ระบบโลจิสติกส์โดยทั่วไปประกอบด้วย 

• การจัดการค าสั่งขาย (sales order processing) 
• การจัดการค าสั่งซื้อ (purchase order processing) 
• การผลิต (manufacture) 
• บัญชีสินค้าคงคลัง (inventory)  
• การเก็บรักษาสินค้า การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 
• การส่งสินค้า/การขนส่ง (shipping/transport) 
• รายชื่อผู้จัดหาสินค้า (supplier) และลูกค้า

(customer) 

ระบบการตรวจสอบบัญชี (audit trail) โดยทั่วไป
ประกอบด้วย 

• การซื้อขาย 
• การซื้อและค าสั่งซื้อ 
• การควบคุมบัญชีสินค้าคงคลัง 
• การจัดเก็บสินค้า (และการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่าง

สถานที่จัดเก็บต่าง ๆ ) 
• การผลิต 
• การขายและค าสั่งขาย 
• ใบขนสินค้าและเอกสารต่าง ๆ 
• การส่งสินค้า 
• การขนส่ง 

นอกจากนี้ สหภาพยุโรป เสนอให้เพ่ิมข้อสอบถามใน 
ข้อ 2.4 สภาพคล่องทางการเงิน (Financial Viability) 

                                                           
๔ Annex III/4 

ของ AEO Template ด้วยเช่นกัน โดยคณะท างานย่อย ฯ 
เห็นชอบด้วย ดังนี้ 

• กรุณาระบุตัวบ่งชี้ในการประเมินสถานะทางการเงินที่
ท่านใช้เป็นประจ า เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ 
(asset liability ratio) อัตราส่วนความสามารถในการ
ช า ร ะหนี้  (leverage ratio) อั ต ร าหมุ น เ วี ย นข อ ง
สินทรัพย์ (asset turnover ratio) 
• กรุณาระบุข้อมูลที่ท่านรับรู้และจะมีผลกระทบต่อ
สภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจของท่านในช่วงเวลาที่
สามารถคาดเห็นได้ เช่น บริษัทได้สูญเสียหรือจะสูญเสีย
โครงการส าคัญ หรือผู้จัดหาสินค้า/ผู้ซื้อรายใหญ่
หรือไม๔่ 

สหภาพยุโรปเสนอให้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ส าหรับ
ความตกลงยอมรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน 
เออีโอของแต่ละฝ่ าย (AEO Mutual Recognition 

Credit: 383 Solutions Ltd 
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Agreements/Arrangements ห รื อ  MRAs) เ พ่ื อ
ยกระดับความมั่ นคงปลอดภัยและการอ านวย 
ความสะดวกทางการค้าในห่วงโซ่อุปทานระหว่าง
ประเทศ ในการนี้ คณะท างานย่อยฯ เห็นควรให้แทรก 
MRA Guidelines เข้ากับร่าง MRA Strategy Guide ที่
จ ะ น า เ ส น อ ต่ อ  SAFE Working Group ใ น 
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ นี้ นอกจากนี้ คณะท างานย่อยฯ 
ยังได้เห็นชอบยกระดับ MRA Strategy Guide ดังกล่าว
ด้วยการเพ่ิมเติมแนวทางการท าความตกลงพหุภาคีและ
ระดับภูมิภาค รวมทั้งขยายขอบเขตของ MRA ให้
ครอบคลุมผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ
นอกเหนือจากผู้น าเข้า/ส่งออกด้วย ๕ 

จะเห็นได้ว่า ข้อเสนอที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยให้

ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากการอ านวยความสะดวกทางการค้า
มากขึ้น ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค และ 
ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการที่จะได้รับสถานะ
ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเงิน
และการบัญชีที่เคร่งครัดมากขึ้นด้วย ในล าดับถัดไป 
คณะท างานย่อยฯ จะน าข้อเสนอดังกล่าวน าเสนอต่อ 
SAFE Working Group เพื่อการพิจารณาเห็นชอบ
ต่อไป 

 
อ้างอิง 
SAFE Working Group. Annex II to the Review of the SAFE Framework of Standards.  
 19 January 2018. 
SAFE Working Group. Annex III to the Review of the SAFE Framework of Standards.  
 19 January 2018.   

 

 

                                                           
๕ Annex II/4 
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โครงการ WCO AEOs ของ SAFE และโครงการ AOs ของ WTO TFA:  

ความรว่มมือหรอืความขดัแยง้? (๑) 

ตามที่ได้กล่าวถึงในบทความที่แล้ว สมาชิก WCO 
จ านวนมากได้น าเครื่องมือของ SAFE Package ไป
ใช้ปฏิบัติซึ่งรวมถึงโครงการผู้ประกอบการระดับ
มาตรฐานเออี โอ หรือ  Authorized Economic 
Operator (AEO) ด้วย โดยโครงการ AEO เป็น
โครงการอ านวยความสะดวกทางการค้ า แก่
ผู้ประกอบการที่คุณสมบัติตามที่ก าหนด เช่น มี
ประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายที่ดี มีสภาพคล่องทาง
การเงิน ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกัน ความตกลงว่าด้วย
ก า ร อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ท า ง ก า ร ค้ า ข อ ง 
องค์การการค้าโลก (WTO Trade Facilitation 
Agreement: TFA) ที่ มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ เ ม่ื อ วั น ที่   
๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๔๖๐ ได้ มีบทบัญญัติ เกี่ยวกับ 
Authorized Operator (AO) เช่นกัน จึงมีประเด็น
โต้แย้งเกี่ยวกับความสอดคล้องหรือความขัดแย้ง
ระหว่างโครงการ AEO ของ SAFE และ AO ของ 
TFA ในบทความนี้ จะขอน าเสนอเกี่ยวกับโครงการ
ทั้งสองโดยสังเขป ก่อนจะเข้าสู่ประเด็นเรื่องความ

สอดคล้องและความขัดแย้งในบทความ
ต่อไป 

WTO TFA Authorized Operator 
Scheme 

TFA Article 7.7 ก ำหนดมำตรกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกทำงกำรค้ำส ำหรับ Authorized 

                                                           
๑ ข้อควำมในต้นฉบับใน TFA Article 7.7.2(a) Such criteria, which shall be 

published, may include โปรดสังเกตว่ำ บทบัญญัติดงักล่ำว ใช้ค ำว่ำ 
“may” ซึ่งมีนัยยะส ำคัญทำงกฎหมำยดงัจะกล่ำวในบทควำมถัดไป  

Operator (AO) โดยผู้ ป ระกอบกำร
ร ะ ดั บ ม ำ ต ร ฐ ำ น  AO คื อ 
ผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติตำมที่
ก ำหนดและอำจได้รับสิทธิประโยชน์
จำกมำตรกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำง
กำรค้ำที่เฉพำะเจำะจงตำมที่ TFA ก ำหนดในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับพิธีกำรหรือขั้นตอนน ำเข้ำ ส่งออก หรือ
ผ่ำนแดน โดยคุณสมบัติดังกล่ำว “อำจ” (may) รวมถึง๑ 
๑. มีประวัติกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยศุลกำกรและ
กฎหมำย/กฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ดี 
๒. มีระบบกำรจัดกำรเอกสำรส ำหรับกำรควบคุม
ตรวจสอบภำยในที่จ ำเป็น 
๓. มีสภำพคล่องทำงกำรเงิน  
๔. มีควำมม่ันคงปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทำน 

นอกจำกนี้  TFA ได้บัญญัติ ให้ ผู้ ประกอบกำรที่ มี
คุณสมบัติดังกล่ำวได้รับสิทธิประโยชน์จำกมำตรกำร
อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำอย่ำงน้อย ๓ มำตรกำร๒ 
ดังนี้ 
๑. ข้อก ำหนดเกี่ยวกับเอกสำรและข้อมูลที่น้อยลง (ตำม
ควำมเหมำะสม) 
๒. อัตรำกำรตรวจสอบทำงกำยภำพที่ลดลง (ตำมควำม
เหมำะสม) 
๓. กำรปล่อยสินค้ำที่รวดเร็วขึ้น (ตำมควำมเหมำะสม) 

๒ TFA Article 7.3: The trade facilitation measures provided pursuant to 
paragraph 7.1 shall include at least three of the following measures: 

Credit: WCO 
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๔. กำรเลื่ อนกำรช ำระภำษีศุลกำกร ภำษี อ่ืน ๆ 
ค่ำธรรมเนียม และค่ำอ่ืน ๆ 
๕. สำมำรถใช้ระบบหลักประกันแบบครอบคลุมทุก
กรณี หรือหลักประกันที่ลดลง  
๖. สำมำรถยื่นใบขนสินค้ำเพียงครั้งเดียวส ำหรับทั้งกำร
น ำเข้ำหรือกำรส่งออกภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
๗. กำรปล่อยสินค้ำ  ณ สถำนประกอบกำรของ
ผู้ประกอบกำรระดับมำตรฐำน AO หรือสถำนที่อ่ืน ๆ ที่
ศุลกำกรอนุมัต ิ

SAFE Authorized Economic Operator Programme 
เสำหลักที่ ๒ ของ WCO SAFE ก ำหนดมำตรฐำนใน
ภำพรวมส ำหรับกำรจัดตั้งและด ำเนินโครงกำร AEO 
ดังต่อไปนี้  
๑. มีประวัติกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเป็นที่ประจักษ์ 
๒. มีระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลทำงกำรค้ำที่น่ำพึงพอใจ 
๓. มีสภำพคล่องทำงกำรเงิน 
๔. มีควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนต่ำง ๆ (สินค้ำ กำรขนส่ง 
สถำนที่ประกอบกำร บุคลำกร ข้อมูล และคู่ค้ำที่
น่ำเชื่อถือ) 

โครงกำร AEO เป็นโครงกำรที่ศุลกำกรและภำคเอกชน
เข้ำมำรับภำระในกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง
ปลอดภัยร่วมกัน โดยเสนอสิทธิประโยชน์ ให้ แก่
ผู้ประกอบกำรที่ได้มำตรฐำน ดังนี้ 
๑. มำตรกำรในกำรปล่อยสินค้ำด้วยควำมรวดเร็ว ย่น
ระยะเวลำในกำรผ่ำนแดน และค่ำจัดเก็บสินค้ำที่ลดลง 

๒. มำตรกำรในกำรอ ำนวยควำมสะดวกขั้นตอน 
กำรตรวจสอบหลังปล่อยสินค้ำ 
๓. มำตรกำรพิเศษในกรณีมีเหตุขัดข้องทำงกำรค้ำหรือ
มีระดับภัยคุกคำมสูง 
๔. ได้รับสิทธิเข้ำร่วมโครงกำรกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ทำงกำรค้ำใหม่ ๆ 
๕. สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรัฐอ่ืน 
๖ .  สิ ท ธิ ป ร ะ โ ยชน์ ภ ำ ย ใ ต้ ค ว ำมตกล งยอมรั บ
ผู้ประกอบกำรระดับมำตรฐำนเออีโอของทั้งสองฝ่ำย  
๗ .  ได้ รั บสิ ท ธิ เ ข้ ำ ถึ ง ข้ อมู ลที่ เ ป็ นประ โยชน์ ต่ อ
ผู้ประกอบกำรฯ 
๘. สิทธิประโยชน์ทำงอ้อมต่ำง ๆ 

จะเห็นได้ว่ำ โครงกำร Authorized Operator (AO) 
ภำยใต้ควำมตกลงว่ำด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำง
กำรค้ำ (TFA) ขององค์กำรกำรค้ำโลก มีควำมคล้ำยคลึง
กั บ โ ค ร ง ก ำ ร  Authorized Economic Operator 
(AEO) ที่จัดตั้งขึ้นตำม SAFE Framework ขององค์กำร
ศุลกำกรโลก  (WCO) ในกำรให้สิทธิประโยชน์ทำง
ศุลกำกรและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ประกอบกำรที่มี
ประวัติกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและสภำพคล่องทำง
กำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรทั้งสองมีควำมแตกต่ำง
ที่มีนัยยะส ำคัญที่ต่ำงมีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริม
หรือเป็นอุปสรรคในกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง
ศุลกำกรด้วยกันและระหว่ำงศุลกำกรกับภำคเอกชน  
ดังจะกล่ำวในบทควำมต่อไป 

 
อ้างอิง: 
WCO. Annex to Linkages between the SAFE Authorized Economic Operator (AEO) Programme and the WTO 
 Trade Facilitation Agreement (TFA) Authorized Operator (AO) Scheme. 18 January 2018.  
 19th Meeting of the SAFE Working Group. 21-23 February 2018. 
WTO Trade Facilitation Agreement. 



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๑  

 

ส ำนักงำนท่ีปรึกษำกำรศลุกำกร ณ กรุงบรสัเซลส์ HTTP://BRUSSELS.CUSTOMS.GO.TH ๑๑ 

 
 

 

โครงการ WCO AEOs ของ SAFE และโครงการ AOs ของ WTO TFA:  

ความรว่มมือหรอืความขดัแยง้? (๒)

โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO) 
ตาม SAFE Framework ขององค์การศุลกากรโลก 
(WCO) มีความคล้ายคลึงกับโครงการผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเอโอ (AO) ตามความตกลงว่าด้วย
การอ านวยความสะดวกทางการค้า (TFA) ของ
องค์การการค้าโลก (WTO) แต่ในขณะเดียวกัน 
ความแตกต่างบางประการระหว่างสองโครงการเป็น
ข้อกังวลส าหรับสมาชิกที่ได้จัดตั้งหรือด าเนินโครงการ
ใดโครงการหนึ่งไปแล้ว เนื่องจากอาจไปขัดกับอีก
โครงการหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลให้สมาชิกนั้นไม่ปฏิบัติ
ตามพันธกรณีตามความตกลงอีกฉบับที่ตนเป็นภาคี
โดยปริยาย ในบทความฉบับนี้ จึงขอน าเสนอประเด็น
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างที่อาจน าไปสู่การ
สนับสนุนหรือความขัดแย้งระหว่างกันได้ตามแนว
ค าถาม 4  ข้อดังต่อไปนี้ 

๑. การน า SAFE AEO Programme ไปใช้ปฏิบัติจะ
เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ใน WTO TFA Article 7.7 
ด้วยหรือไม่ 
โครงการ AEO ของ SAFE มีความครอบคลุมที่มากกว่า
โครงการ AO ของ TFA ด้วยเหตุนี้  การปฏิบัติตาม
โครงการ SAFE AEO จึงช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตาม 
Article 7.7 ของ WTO TFA ด้วย หากสิทธิประโยชน์

                                                           
๑ ดูบทความท่ีแล้ว “โครงการ WCO AEOs ของ SAFE และ
โครงการ AOs ของ WTO TFA: ความร่วมมือหรือความ
ขัดแย้ง? (๑)” หน้า 1 ย่อหน้า 3 

อย่างน้อย ๓ ประการ จาก ๗ ประการ๑ ตามที่บัญญัติ
ไว้ ได้รวมอยู่ในโครงการ AEO ด้วย 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
คุณสมบัติตามโครงการ AO ไม่ใช่คุณสมบัติที่เป็นภาค
บังคับ โดยภาคีอาจเลือกคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งก็
ได้ ตัวบทบัญญัติใช้ค าว่า “อาจ” (may)  กล่าวคือ 
ผู้ประกอบการอาจจัดเป็นผู้ประกอบการระดับ AO ได้ 
หากมีประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายที่ดี แม้ไม่มีความ
มั่นคงปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานก็ตาม แต่ในทาง
กลับกัน โครงการ AEO ก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องมี
คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย
ต่าง ๆ ประกอบกับคุณสมบัติอ่ืน ๆ ด้วย 

ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์และมาตรการอ านวยความ
สะดวกทางการค้า TFA Article 7.7 ได้สะท้อนอยู่ใน 

Credit: Stichting vervoeradres 
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WCO SAFE Framework ประกอบกับคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการตามที่ระบุไว้ ใน  TFA Article 7.7.2 
สอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้ประกอบการระดับ
มาตรฐานเออีโอตาม SAFE Framework ด้วยเหตุนี้  
ศุลกากรที่น าโครงการ AEO ตาม SAFE Framework 
ไปใช้ปฏิบัติจึงเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตาม TFA 
Article 7.7 ไปในตัวด้วย  

๒. การปฏิบัติตาม WTO TFA AO Schemes จะ
ช่ ว ย น า ไ ป สู่ ก า ร ด า เ นิ น  WCO SAFE AEO 
Programme อย่างเต็มรูปแบบหรือไม่ 
แม้ว่า WTO TFA AO Schemes จะเป็นบทบัญญัติ
แ ยกต่ า งห ากจ าก  WCO SAFE AEO Programme  
แต่การด าเนินโครงการ AO จะเป็นบันไดน าไปสู่การ
ด าเนินโครงการ AEO อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจาก
โครงการ AEO ครอบคลุมโครงการ AO ในทกุด้าน 

                                                           
๒ “Members are encouraged to develop authorized operator schemes on 
the basis of international standards, where such standards exist, except 
when such standards would be an inappropriate or ineffective means for 
the fulfilment of the legitimate objectives pursued.” 

๓. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก TFA Article 7.7 
ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ AO ต่อโครงการ AEO ที่
สมาชิก WCO ได้น าไปใช้ปฏิบัติแล้วมีอย่างไรแล้ว  
บทบัญญัติใน WTO TFA ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
โครงการ AEO ที่จัดตั้งตาม SAFE Framework 

TFA Article 7.7.4๒ สนับสนุนให้สมาชิก WTO จัดตั้ง
โครงการ AO โดยอาศัยมาตรฐานสากล ( เมื่ อมี
มาตรฐานดังกล่าว) ในการนี้ โครงการ AEO ของ SAFE 
และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเป็นจะช่วยให้การจัดตั้งและ
ด าเนินโครงการ AO ของ WTO TFA เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกัน โดย
สมาชิกยังคงสามารถเลือกวิธีการด าเนินการวิธีอ่ืนได้ 
ด้วยเหตุนี้ โครงการ AEO จึงอาจเป็นแรงจูงใจที่ดีให้
สมาชิกน าไปใช้ปฏิบัติ ในการด าเนินโครงการ AO 
เนื่องจาก SAFE AEO เป็นเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากล
ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม โครงการ AEO ที่ได้
ด าเนินการไปแล้วอาจต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
เช่น การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่ ได้
มาตรฐานด้วยมาตรการอ านวยความสะดวกทางการค้า
อย่างน้อย ๓ ประการ เพ่ือให้เป็นไปตามหน้าที่ท่ีบัญญัติ
ใน TFA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AO 

๔. ความตกลงยอมรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน 
AO ของแต่ละฝ่าย จะส่งผลกระทบต่อความตกลงใน
ท านองเดียวกันในกรณีของ AEO อย่างไร 
เช่นเดียวกับกรณีของ SAFE AEO ความตกลง TFA 
Article 7.7.5๓ ได้บัญญัติเกี่ยวกับการเจรจาท าความ
ตกลงยอมรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AO ของ

๓ “In order to enhance the trade facilitation measures provided to 
operators, Members shall afford to other Members the possibility of 
negotiating mutual recognition of authorized operator schemes.” 

Credit: New Slate Films 
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แต่ละฝ่าย (MRA) อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตามอง
ต่อไปว่า สมาชิก WTO ทีไ่ด้จัดตั้งโครงการ AO แล้ว จะ
ริเริ่มเจรจาท าความตกลงดังกล่าวอย่างไร และจะให้
สิทธิประโยชน์อย่างไรบ้าง 

ที่ผ่านมา ประสบการณ์การน า SAFE Framework ไป
ใช้ปฏิบัติได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ศุลกากรและผู้ประกอบการ
จะได้รับประโยชน์สูงสุด เมื่อข้อก าหนดต่าง ๆ ได้
มาตรฐานและน ามาใช้เป็นพ้ืนฐานในการเจรจาท าความ

ตกลงยอมรับผู้ประกอบการฯ ของแต่ละฝ่าย ด้วยเหตุนี้ 
ข้อก าหนดที่อาจมีความแตกต่างในโครงการ AO ของ 
TFA อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความตกลงในลักษณะ
ดังกล่าวได้ 

ในขั้นตอนนี้ SAFE Working Group จะอธิปรายและ
วางแนวทางการด าเนินโครงการ AO ของ TFA ให้เป็น
ระเบียบแบบแผนเดียวกัน โดยอาศัยการใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ ของ SAFE Framework of Standards ต่อไป 

อ้างอิง: 
WCO. Annex to Linkages between the SAFE Authorized Economic Operator (AEO) Programme and 
the WTO  Trade Facilitation Agreement (TFA) Authorized Operator (AO) Scheme. 18 January 
2018. 19th Meeting  of the SAFE Working Group. 21-23 February 2018. 
WTO Trade Facilitation Agreement. 
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สาสน์จากเลขาธิการองค์การศุลกากรโลก 
เนื่องในโอกาสวันศุลกากรสากลประจ าปี ๒๕๖๑๑ 

 ในแต่ละปี เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (WCO) จะก าหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประชาคมศุลกากร
ระหว่างประเทศ เนื่องในโอกาสวันศุลกากรสากล (International Customs Day) ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๖ มกราคม 
ของทุกปี โดยปี ๒๕๖๑ นี้ มีค าขวัญว่า “สภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยส าหรับการประกอบธุรกิจเพ่ือเศรษฐกิจ 
ที่ก้าวหน้า” (A secure business environment for economic development) เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิก WCO 
หาแนวทางสร้างสภาพแวดล้อมส าหรับการประกอบธุรกิจที่เอ้ืออ านวยต่อการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้ง  
หาแนวทางท่ีดีที่สุดในการให้บริการประชาชนและเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ 

 “ความมั่นคงปลอดภัย” ในค าขวัญ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย ปลอดภัย เป็นธรรม และยั่งยืน
ในค าค าเดียว โดยสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะช่วยให้ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดย่อม ขนาดเล็ก และ  
ขนาดกลาง (MSMEs) ได้ขยายกิจการ และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการให้เข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศ  
ได้อย่างเต็มที่  รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการเหล่านั้นให้คิดค้นนวัตกรรม เพ่ิมการจ้างงาน และลงทุน 
ในด้านทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต 

 นอกจากรัฐบาลควรให้ความส าคัญในการแทรกแซงบางประการเพ่ือให้ธุรกิจได้เติบโตแล้ว รัฐบาลยังควร
ให้ความส าคัญกับการพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการประกอบกิจการด้วย ด้วยเหตุนี้ จากมุมมอง
ของศุลกากร ข้าพเจ้าขอใช้โอกาสนี้ในการสร้างและพัฒนาแนวคิดสภาพแวดล้อมที่ “มั่นคงปลอดภัย” (secure) 
โดยเฉพาะองค์ประกอบส าคัญของแนวคิดดังกล่าว ได้แก่ “เสริมความสามารถ” (enabling) “ปลอดภัย” 
(safe)“เป็นธรรมและยั่งยืน” (fair and sustainable)  

 งานวิจัยที่มีข้อมูลรองรับและได้รับการยอมรับจากนานาชาติได้แสดงเป็นที่ประจักษ์ว่า ศุลกากรสามารถ  
มีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่  “เสริมความสามารถ” ต่อธุรกิจ หรืออีกนัยหนึ่ งคือ การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่มีเสถียรภาพและคาดการณ์ได้โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การท าให้พิธีการศุลกากรลดความซับซ้อน  
ขจัดการทุจริตคอรัปชั่น ส่งเสริมการมีส านึกและการปฎิบัติที่ถูกต้องดีงาม และอ านวยความสะดวกต่อ  
การเคลื่อนย้ายสินค้า ยานพาหนะ และบุคคลข้ามพรมแดนในภาพรวม 

 การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ธุรกิจที่ถูกกฎหมายต้องการห่วงโซ่อุปทานที่มี
ความปลอดภัย แต่ภัยบางประการแฝงอยู่ในการค้าเอง เช่น การขนส่งสินค้าผิดกฎหมายที่อาจเป็นอันตรายต่อ

                                                           
๑ http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/january/message-from-the-wco_international-customs-

day-2018.aspx 
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สุขอนามัยของประชาชน ความปลอดภัย และความมั่นคง ในการนี้ การต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ เ ช่น  
การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรก่อการร้ายสากลโดยอาศัยการค้าผิดกฎหมาย เป็นความรับผิดชอบของ
ศุลกากรที่ศุลกากรพยายามอย่างจริงจังเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ “ปลอดภัย”  

 ประการสุดท้ายนี้ ศุลกากรต้องมุ่งมั่นเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ “เป็นธรรมและยั่งยืน” การน าเข้าสินค้า
ผิดกฎหมาย เช่น สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสินค้าถูกกฎหมายที่ถูกลักลอบน าเข้าเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษี
หรือที่ส าแดงราคาเท็จ อาจก่อให้เกิดความเสียหายอันใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ สถานการณ์
ดังกล่าวไม่เพียงก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ของทั้งผู้ประกอบการถูกกฎหมายและรัฐบาลเท่านั้น แต่ยังมี
ผลกระทบต่อการปกครอง เศรษฐกิจ การพัฒนา และความม่ันคงของมนุษย์ทั่วทั้งโลก 

 ปัจจัยต่าง ๆ ในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่สภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจดังที่กล่าวมานี้ 
อยู่ในวาระการท างานของ WCO มาหลายปี โดยเครื่องมือและโครงการริเริ่มต่าง ๆ ของ WCO ได้รับการพัฒนาขึ้น
เพ่ือพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ศุลกากรในการสร้างสภาพแวดล้อมในอุดมคติ เพ่ือให้การค้าระหว่างประเทศ
เจริญเติบโต อันจะช่วยยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 เครื่องมือและโครงการริเริ่มดังกล่าว เช่น อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการพิธีการศุลกากรให้ง่ายและ
สอดคล้องกัน (ฉบับปรับปรุง) SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade 
และโครงการด้านความมั่นขององค์การศุลกากรโลก โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการข้อท้ายทาย  
ด้านความมั่นคงที่ชายแดนด้วยการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการควบคุมผู้โดยสาร การควบคุมการเคลื่อนย้าย
สารเคมีที่อาจน าไปใช้ในการผลิตระเบิดแสวงเครื่อง การควบคุมสินค้าที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ การต่อสู้กับ
การลักลอบขนส่งอาวุธขนาดเล็กและมีน้ าหนักเบา (Small Arm and Light Weapons: SALW) และการให้ 
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยเครื่องมือและโครงการริเริ่มทั้งหมดเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วย
ยกระดับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าในภาพรวมเท่านั้น แต่ยังช่วยเพ่ิมความมั่นคงปลอดภัยและ
การอ านวยความสะดวกทางการค้าด้วย 

 หัวข้อในปีนี้เป็นสิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของศุลกากรในการอ านวยความสะดวกทางการค้าในปัจจุบัน 
ตามความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO’s Trade Facilitation 
Agreement) มีผลบังคับใช้ และ 2030 Agenda for Sustainable Development ที่ประมุขแห่งรัฐและผู้แทน
ระดับสู งได้บรรลุ ระหว่างการประชุม ณ  ส านั กงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ  มหานครนิ วยอร์ก  
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ได้ก าหนดเป้าหมายใหม่ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและสนับสนุน 
ความพยายามในการปลดปล่อยศักยภาพของสตรีในแวดวงธุรกิจ ในฐานะวิธีในการยกระดับกิจการ  
เพ่ิมการจ้างงาน และบรรเทาความยากจน 
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 ตลอดทั้งปี ๒๕๖๑ นี้  ข้าพเจ้าขอเชิญชวนให้สมาชิก WCO สนับสนุนและแลกเปลี่ยนวิธีการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยให้ธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการค้าระหว่างประเทศและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม  
โดยเน้นข้อท้าทายที่ประสบ น าเสนอโครงการที่จะเป็นแรงบันดาลใจ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด กิจกรรมดังกล่าว
จะด าเนินการในระยะยาวเพ่ือประสานประชาคมศุลกากรเข้าไว้ด้วยกัน สร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและ  
ความร่วมมือ อันเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งสู่ความส าเร็จในบริบทการค้าในปัจจุบัน 

 ในขณะเดียวกัน ส านักงานเลขาธิการองค์การศุลกากรโลกจะสนับสนุนส่งเสริมเครื่องมือและโครงการริเริ่ม 
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งภารกิจหลากหลายที่ก าลังปฏิบัติ เช่น การต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ  
การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์กับการให้บริการของ
ศุลกากร การบริหารจัดการธุรกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนที่มีประสิทธิภาพ การสร้างมาตรฐาน  
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างศุลกากรและสรรพากร การแก้ปัญหาการส าแดง  
ราคาเท็จ และการปราบปรามการคอรัปชั่น เป็นต้น 

 ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันศุลกากรสากล 

 

 

 

อ้างอิง http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/january/message-from-the-wco_international-
customs-day-2018.aspx 

         Kunio Mikuriya             
(เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก) 
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การถอนสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักรและกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ 
ศุลกากรและการจัดเกบ็ภาษีทางอ้อม 

 เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) กระทรวงกิจการภาษี
และสหภาพศุลกากร (DG Taxation and Customs Union) ได้ออกประกาศ (Notice) เรื่อง การถอนสมาชิกภาพ
ของสหราชอาณาจักรและกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรและการจัดเก็บภาษีทางอ้อม สืบเนื่อง
จากสหราชอาณาจักรได้ยื่นตราสารแสดงเจตจ านงถอนสมาชิกภาพจากสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
กฎหมายแม่บทและกฎหมายล าดับรองของสหภาพยุโรปจะไม่มีผลบังคับใช้ต่อสหราชอาณาจักรตั้งแต่  
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๐๐ น. CET (Central European Time) ซึ่งรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ศุลกากรและการจัดเก็บภาษีทางอ้อมด้วย ดังนี้  

ภาษีและพิธีการศุลกากร 
 ๑. สินค้าที่น าเข้ามาในเขตศุลกากรสหภาพยุโรปจากสหราชอาณาจักร หรือส่งออกจากเขตศุลกากร
สหภาพยุ โรปมายังสหราชอาณาจักร จะตกอยู่ภายใต้การควบคุมทางศุลกากรตาม Regulation (EU)  
No 952/2013 (๙ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๓) กล่าวคือ สินค้าต้องผ่านพิธีการศุลกากร ต้องยื่นใบขนสินค้า และ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจก าหนดให้วางหลักประกัน 
 ๒. สินค้าท่ีน าเข้ามาในเขตศุลกากรสหภาพยุโรปจากสหราชอาณาจักรตกอยู่ภายใต้ Council Regulation 
(EEC) No 2658/87 (๒๓ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๘๗) ว่าด้วยพิกัดอัตราและสถิติและ Common Customs Tariff 
ซึ่งหมายความว่า สินค้าจะต้องเสียภาษี 
 ๓. สินค้าบางประเภทที่น าเข้ามาในเขตศุลกากรสหภาพยุโรปจากสหราชอาณาจักร หรือจากสหภาพยุโรป
สู่สหราชอาณาจักร อาจเป็นสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าต้องก ากัดด้วยเหตุผลทางนโยบายสาธารณะ  
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน การปกป้องสุขอนามัยและชีวิตของประชาชน สัตว์ และพืช หรือการปกป้อง
ทรัพย์สมบัติของชาติ๑ 
 ๔. ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO) หรือสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ ด้านพิธีการศุลกากรที่ศุลกากร 
สหราชอาณาจักรเป็นผู้อนุมัติ จะไม่สามารถใช้ได้ในเขตศุลกากรสหภาพยุโรป 
 ๕. ส าหรับสินค้าที่มีถิ่นก าเนิดในสหราชอาณาจักรโดยมีสินค้าจากถิ่นก าเนิดอ่ืนประกอบอยู่ด้วย  
เมื่อส่งออกจากสหภาพยุโรปไปยังประเทศที่สาม จะไม่ถือว่ามีส่วนประกอบของสินค้าสหภาพยุโรป (EU content) 
ตาม Common Commercial Policy ของสหภาพยุโรป ด้วยเหตุนี้ ผู้ส่งออกจึงไม่สามารถสะสมถิ่นก าเนิดสินค้า
จากสินค้าของสหราชอาณาจักรได้ และอาจมีผลต่อการใช้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษตามความตกลงระหว่าง  
สหภาพยุโรปและประเทศท่ีสาม 

                                                           
๑ ดูรายชื่อสินค้าต้องห้าม/ตอ้งก ากัดได้ที่ https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf 
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ภาษีทางอ้อม (ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต) 
 ๑. สินค้าที่เข้ามาในเขตภาษีมูลค่าเพ่ิมสหภาพยุโรปจากสหราชอาณาจักร หรือส่งออกจากเขตภาษี
ศุลกากรสหภาพยุโรปไปยังสหราชอาณาจักร จะจัดเป็นการน าเข้าและการส่งออกตามล าดับตาม Council 
Directive 2006/112/EC (วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๖) ว่าด้วยภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT Directive) กล่าวคือ 
การน าเข้าจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่การส่งออกจะได้รับยกเว้น 
 ๒. บุคคลที่ประกอบกิจการโทรคมนาคม การออกอากาศ และบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ประสงค์จะช าระ
ภาษีผ่าน Mini One-Stop Shop (MOSS) ส าหรับการให้บริการแก่บุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีในสหภาพยุโรป  
ต้องลงทะเบียนใน MOSS ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
 ๓. บุคคลที่ต้องช าระภาษีที่ประกอบกิจการในสหราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าหรือบริการที่มีภาษีมูลค่าเพ่ิมใน
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประสงค์จะขอคืนภาษี จะไม่สามารถยื่นเอกสารด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกต่อไป
ตาม Council Directive 2008/9/EC โดยต้องปฏิบัติตาม Council Directive 86/560/EEC ทั้งนี้ ประเทศ
สมาชิกอาจคืนภาษีตาม Directive ฉบับหลังนี้ได้หากมีการปฏิบัติต่างตอบแทน (reciprocity) 
 ๔. บริษัทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรและประกอบธุรกรรมที่ต้องเสียภาษีในประเทศสมาชิก  
สหภาพยุโรป อาจต้องตั้งตัวแทนที่มีความรับผิดในการช าระภาษีในประเทศนั้นตาม VAT Directive 
 ๕. การเคลื่อนย้ายสินค้าจากสหราชอาณาจักรเข้ามายังเขตภาษีสรรพสามิตสหภาพยุโรปจะจัดเป็น 
การน าเข้าสินค้าสรรพสามิต และการเคลื่อนย้ายสินค้าจากเขตภาษีสรรพสามิตสหภาพยุโรปไปยังสหราชอาณาจักร
จะจัดเป็นการส่งออกสินค้าสรรพสามิตตาม Council Directive 2008/118/EC (๑๖ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๘)  
ว่าด้วยความตกลงภาษีสรรพสามิตทั่วไป กล่าวคือ สินค้าสรรพสามิตที่ส่ งออกไปสหราชอาณาจักรจะ  
ไม่สามารถใช้สิ ทธิ ประโยชน์จาก Excise Movement and Control System (EMCS) ที่ ระงับภาษี เป็ น 
การชั่วคราวได้อีกต่อไป โดยผู้ส่งออกต้องยื่นใบขนสินค้าและ e-AD (electronic administrative document) 
และในอีกทางหนึ่ง เมื่อสินค้าสรรพสามิตจากสหราชอาณาจักรน าเข้ามายังสหภาพยุโรป สินค้าจะต้องผ่านพิธีการ
ศุลกากรก่อนที่จะสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าภายใต้ระบบ EMCS ได ้

 อย่างไรก็ตาม ความตกลงถอนสมาชิกภาพอาจมีบทบัญญัติช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านภายหลังจากที่  
สหราชอาณาจักรได้ถอนตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒  

อ้างอิง: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/notice_to_stakeholders_brexit_customs_and_vat_en.pdf 
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การถอนสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักรและกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ 
ใบอนุญาตส่งออก/น าเข้าส าหรับสินค้าบางประเภท 

 เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) กระทรวงกิจการภาษี
และสหภาพศุลกากร (DG Taxation and Customs Union) ได้ออกประกาศ (Notice) เรื่อง การถอนสมาชิก
ภาพของสหราชอาณาจักรและกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตส่งออก/น าเข้าส าหรับสินค้าบาง
ประเภท (Withdrawal of the United Kingdom and EU Rules in the Field of Import/Export Licences 
for Certain Goods) สืบเนื่องจากสหราชอาณาจักรได้ยื่นตราสารแสดงเจตจ านงถอนสมาชิกภาพจากสหภาพ
ยุโรปเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ กฎหมายแม่บทและกฎหมายล าดับรองของสหภาพยุโรปจะไม่มีผลบังคับใช้ต่อ 
สหราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๐๐ น. CET (Central European Time) ซึ่งรวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตส่งออก/น าเข้าส าหรับสินค้าบางประเภทด้วย  

 โดยทั่วไป การเคลื่อนย้ายสินค้าภายในสหภาพยุโรปไม่ต้องใช้ใบอนุญาตส่งออก/น าเข้า หรือตกอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ที่แตกต่างออกไปจากกฎเกณฑ์ที่ใช้กับประเทศที่สาม แต่อย่างไรก็ตาม นับแต่วันที่สมาชิกภาพของ 
สหราชอาณาจักรสิ้นสุดลง การส่งออก/น าเข้าสินค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรจะต้องใช้
ใบอนุญาตส่งออก/น าเข้า หากเป็นสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตดังกล่าว นอกจากนี้ ใบอนุญาตที่สหราชอาณาจักรเป็น
ผู้ออกในฐานะสมาชิกสหภาพยุโรปตามความในกฎหมายสหภาพยุโรป จะไม่สามารถใช้กับการขนส่งสินค้ากับ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่เหลือได้ ทั้งนี้ ตัวอย่างประเภทสินค้าท่ีต้องขอใบอนุญาตมีดังนี้  

• ของเสีย (Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council 
of 14 June 2006 on shipments of waste) 

• สารเคมีอันตรายบางประเภท (Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament 
and of the Council of 4  July 2 0 1 2  concerning the export and import of hazardous 
chemicals) 

• สารท าลายโอโซน (Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the 
Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer) 

• สารปรอทและส่วนผสมของสารปรอท  (Regulation (EU) No 2017/852  of the European 
Parliament and of the Council of 17 May 2017 on mercury) 

• สารตั้งต้นยาเสพติด (Council Regulation (EC) No 111/2005 of 22 December 2004 laying 
down rules for the monitoring of trade between the Community and third countries in 
drug precursors) 
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• สิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรม (Regulation (EC) No 1946/2003 of the European Parliament 
and of the Council of 1 5  July 2 0 0 3  on transboundary movements of genetically 
modified organisms) 

• พันธุ์สัตว์พันธุ์ พืชป่า (Council Regulation (EC) No 338/97  of 9 December 1996  on the 
protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein) 

• สินค้าทางวัฒนธรรม (Council Regulation (EC) No 116/2009 of 18 December 2008 on the 
export of cultural goods) 

• เพชรที่ยังไม่ได้เจียระนัย (Council Regulation (EC) No 2368/2002 of 20 December 2002 
implementing the Kimberley Process certification scheme for the international trade in 
rough diamonds) 

• สินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a 
Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use 
items) 

• อาวุธปืนและกระสุนปืน (Regulation (EU) No 258/2012 of the European Parliament and of 
the Council of 14 March 2012 implementing Article 10 of the United Nations’ Protocol 
against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components 
and ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational 
Organised Crime (UN Firearms Protocol), and establishing export authorisation, and 
import and transit measures for firearms, their parts and components and ammunition) 

• เทคโนโลยีทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์  (Council Common Position 2008/944/CFSP of 8 
December 2 0 0 8  defining common rules governing control of exports of military 
technology and equipment) 

• สินค้าบางประเภทที่อาจน าไปใช้ในการลงโทษประหารชีวิตหรือการทรมาน (Council Regulation (EC) 
No 1236/2005  of 27 June 2005  concerning trade in certain goods which could be 
used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment) 

 อย่างไรก็ตาม ความตกลงถอนสมาชิกภาพอาจมีบทบัญญัติช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านภายหลังจากที่ 
สหราชอาณาจักรได้ถอนตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒  

อ้างอิง: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/notice_to_stakeholders_brexit_import_export_licences_en.pdf 
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First Global Cross-Border E-Commerce Conference  
Beijing Declaration 

กรุงปักก่ิง ประเทศจีน ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีเทคโนโลยีที่ก้าวล ้าเป็นตัวขับเคลื่อนน้ามาซึ่ง
โอกาสและข้อท้าทายนานัปประการต่อการค้าระหว่างประเทศ ในการนี  เพ่ือท้าความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนี และเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับข้อท้าทายอย่างยั่งยืน ประชาคมโลกได้
รวมตัวกันเพ่ือหาแนวทางร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั งหมดในห่วงโซ่อุปทานในเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ
องค์การศุลกากโลกและองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ  

ในการนี  First Global Cross-Border E-Commerce Conference ซึ่งจัดขึ นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ณ กรุงปักกิ่ง ได้รวมผู้แทนเกือบ ๒,๐๐๐ คน จากศุลกากร หน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ผู้ประกอบการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
องค์การระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (MSMEs) ผู้บริโภค และภาคการศึกษา 
จากหลากหลายประเทศและภูมิภาคเข้าไว้ด้วยกัน 

การประชุมครั งนี นับเป็นโอกาสอันดีส้าหรับการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน ที่ประชุมได้ตระหนักถึงโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการส่งเสริมการแข่งขัน  
ทางเศรษฐกิจ การสร้างกลไกใหม่ในการกระตุ้นการเจริญเติบโต การพัฒนารูปแบบการค้ารูปแบบใหม่  
การขับเคลื่อนทิศทางการบริโภค และการสร้างงาน ที่ประชุมยังได้เห็นชอบถึงความส้าคัญในการสร้างนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีความโปร่งใสด้วย 

เนื่องจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศต้องอาศัยนโยบายและวิธีการใหม่ ๆ ที่ประชุมได้เรียกร้องให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่กีดกัน โปร่งใส และได้สมดุล ด้วยวิธีที่ตั งอยู่บนความร่วมมือ 
นวัตกรรม แผนยุทธศาสตร์ และความมีส่วนร่วม นอกจากนี  ที่ประชุมยังได้เห็นความส้าคัญของการรับมือ  
ข้อท้าทายที่มีอยู่แล้วและที่ก้าลังเกิดขึ นด้วยนโยบายเชิงรุก โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี  
การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และความม่ันคงปลอดภัยของประชาชน 

ส่งเสริมประโยชน์ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
ที่ประชุมเห็นความส้าคัญของการอ้านวยความสะดวกทางการค้าต่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศและ
การน้าความตกลงว่าด้วยการอ้านวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO Trade Facilitation 
Agreement) ไปใช้ปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยลดต้นทุน
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการค้าระหว่างประเทศ ในการนี  ที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใช้มาตรการที่มี
ประสิทธิภาพต่าง ๆ เช่น การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ผู้ประกอบการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ในการเชื่อมโยงระบบ (platform interfacing) การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการขยายขอบเขต
ของโครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Window) ให้ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทั งหมด รวมทั งศึกษา
แนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการข้อมูลและความเสี่ยง นอกจากนี  ที่ประชุมยัง
ได้รับทราบโครงการน้าร่องต่าง ๆ เช่น Electronic World Trade Platform (eWTP) และ African Alliance for 
E-Commerce (AAEC) 

การเติบโตของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกน้ามาซึ่งโอกาสในการท้างานร่วมกันเพ่ือพัฒนาและท้าให้
กระบวนการจัดเก็บภาษีลดความซับซ้อน 

ที่ประชุมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างองค์การระหว่างประเทศในการส่งเสริมการสร้างมาตรฐานสากลให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ เพ่ือยกระดับ
ความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความมีเสถียรภาพ ความสามารถคาดการณ์ได้ และความมั่นคงปลอดภัย  
ในการค้าออนไลน์ 

ควบคุมภัยต่อความม่ันคงปลอดภัยและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ที่ประชุมเห็นพ้องก้าหนดให้ความม่ันคงและความปลอดภัยเป็นข้อก้าหนดอันจะขาดไม่ได้ส้าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 

ในบริบทดังกล่าว ผู้เกี่ยวข้องทั งหมดควรใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และได้สัดส่วน เพ่ือสร้างความมั่นคง 
ความปลอดภัย และบูรณภาพแก่การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ประโยชน์จากลักษณะทาง “อิเล็กทรอนิกส์” 
“ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” และ “มีข้อมูลมหาศาล” ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ที่ประชุมเรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมใช้ความระแวดระวัง (due diligence) ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและยกระดับความโปร่งใสตลอดทั งห่วงโซ่ 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

สร้างแผนยุทธศาสตร์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ที่ประชุมรับทราบบทบาทส้าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่โดยเฉพาะเทคโนโลยีอุปกรณ์
เคลื่อนที่ในการกระตุ้นการขยายตัวของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความสนใจ
อย่างใกล้ชิดต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะส้าคัญที่เกิดจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น 
Internet of Things, artificial intelligence block chain, big data และ cloud computing 
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ผู้เกี่ยวข้องควรประเมินความส้าคัญของข้อมูลและประสานความร่วมมือสู่การบริหารจัดการข่าวกรองโดยอาศัย
ข้อมูล และใช้ประโยชน์ให้มากขึ นจากข้อมูลที่มีอยู่ในโลกดิจิทัล โดยไม่ละเลยความจ้าเป็นในการคงไว้ซึ่งการ
แข่งขันท่ีเป็นธรรมและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตลอดทั่วทั งเขตอ้านาจศาล 

ร่วมมือกันจัดตั้งระบบท่ีสมบูรณ์ (sound ecosystem) 
ที่ประชุมเน้นย ้าความจ้าเป็นส้าหรับผู้เกี่ยวข้องทั งหมดในการสร้างร่วมมืออย่างเต็มรูปแบบเพ่ือจัดตั งระบบที่
สมบูรณ์อันจะช่วยให้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เฟื่องฟู 

ที่ประชุมกล่าวถึงความจ้าเป็นในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมศุลกากรระหว่างประเทศผ่าน  
การแลกเปลี่ยนข้อมูล การยอมรับกลไกการควบคุมและการอ้านวยความสะดวกของแต่ละฝ่าย และการให้  
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการบังคับใช้กฎหมายและการอ้านวยความสะดวก เช่น โดยการใช้ WCO Working 
Group on E-Commerce ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ในการนี  ที่ประชุมยอมรับความส้าคัญในการยกระดั บ 
ความร่วมมือระหว่างองค์การศุลกากรโลกและองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ เช่น โดยการใช้ประโยชน์จาก  
การท้างานร่วมกันในการเติมเต็มความร่วมมือด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ส่งเสริมการพัฒนาที่ได้สมดุลผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่ง 
ที่ประชุมเห็นถึงบทบาทของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ 
ช่วยให้โลกาภิวัตน์ขยายตัว ช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัว และน้ามาซึ่งความมั่งคั่งของประเทศก้าลังพัฒนา รวมทั ง  
การขยายกิจการของธุรกิจขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง 

ที่ประชุมได้อภิปรายหารือเกี่ยวกับบทบาทของโครงการริเริ่มในระดับภูมิภาคในการสร้างโอกาสส้าหรับ 
การพัฒนาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ โดยผู้เกี่ยวข้องทั งหมดควรร่วมมือกันโดยค้านึงถึงสันติภาพ
และความร่วมมือ ความเปิดกว้างและการมีส่วนร่วม และการเรียนรู้และการแบ่งปันผลประโยชน์จากทุกฝ่าย  
ในการนี  ที่ประชุมเสนอแนะว่า การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน การพัฒนาดิจิทัล และการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถ
ประสบความส้าเร็จได้ด้วยความร่วมมือ โครงการริเริ่ม และกรอบกฎหมายที่มีความโปร่งใสและเปิดกว้าง ที่ประชุม
ส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคในการพัฒนาระบบการขนส่ง การสื่อสาร และโครงสร้างทางการเงิน  
ให้สอดคล้องกับความต้องการและเงื่อนไขของประเทศและภูมิภาค 

ผู้เกี่ยวข้องทั งหมดควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับนโยบาย ประสบการณ์ และการประสานพิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้
การเคลื่อนย้ายข้อมูล เงินตรา และสินค้า เป็นไปอย่างราบรื่น 
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เร่งการสร้างมาตรฐานเพื่อการเจริญเติบโตที่ย่ังยืน 
ที่ประชุมเห็นชอบถึงความจ้าเป็นในการขยายขอบเขตความร่วมมือเมื่อค้านึงถึงจ้านวนผู้เกี่ยวข้องในการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ในการนี  หน่วยงานรัฐควรส่งเสริมการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และท้างานร่วมกันในการสร้างมาตรฐานใหม่ ๆ 

ที่ประชุมเห็นชอบสารจากประชาคมศุลกากรระหว่างประเทศตาม WCO Communiqué and Resolution  
ที่ประกาศเมื่อไม่นานมานี  ที่ประชุมรับรองและสนับสนุนให้ภาคีทุกฝ่ายเห็นชอบกับหลักการใน WCO’s Luxor 
Resolution on Cross-Border E-Commerce  

ที่ประชุมยกย่องคุณูปการของสมาชิกองค์การศุลกากรโลกและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ในการจัดท้า WCO Cross-border 
E-Commerce Framework of Standards ที่ด้าเนินมาจนถึงปัจจุบัน ที่ประชุมเห็นชอบกับหลักการส้าคัญ 
บางประการที่อาจน้ามาใช้ในการพัฒนา Framework of Standards ดังกล่าวต่อไป 

เมื่อค้านึงถึงคุณประโยชน์ของการประชุมในครั งนี  ที่ประชุมเสนอแนะให้การประชุม Global Cross-border  
E-Commerce จัดขึ นต่อไปทุกสองปีโดยหมุนเวียนไปในแต่ละภูมิภาค 

ที่ประชุมขอยกย่องคุณูปการอันทรงคุณค่าจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการประชุมครั งนี  และแสดงความยินดีกับ  
ผลการประชุมที่เป็นรูปธรรมที่ออกมาในรูปแบบของถ้อยแถลงที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายฉบับนี  ที่ประชุม
ขอขอบคุณองค์การศุลกากรโลกและศุลกากรจีนส้าหรับการจัดการประชุมอันยอดเยี่ยมในครั งนี ด้วย 

 

อ้างอิง http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-
instruments/declarations/beijing-declaration-1022018.pdf?db=web 

อ้างอิง: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/declarations/beijing-
declaration-1022018.pdf?db=web 
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