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First Global Cross-Border E-Commerce Conference
Beijing Declaration
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ะหว่ า งประเทศที่ เ ติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยมี เ ทคโนโลยี ที่ ก้ า วล้ า เป็ น ตั ว
ขับเคลื่อนน้ามาซึ่งโอกาสและข้อท้าทายนานัปประการต่อการค้าระหว่างประเทศ ในการนี เพื่อท้าความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนีและเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับข้อท้าทายอย่าง
ยั่งยืน ประชาคมโลกได้รวมตัว กันเพื่อหาแนวทางร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทังหมดในห่วงโซ่อุปทานในเวทีระหว่ าง
ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์การศุลกากโลกและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ
ในการนี First Global Cross-Border E-Commerce Conference ซึ่ ง จั ด ขึ นระหว่ า งวั น ที่ ๙ - ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กรุงปักกิ่ง ได้รวมผู้แทนเกือบ ๒,๐๐๐ คน จากศุลกากร หน่วยงานรัฐอื่น ๆ ผู้ประกอบการ
การพาณิช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ องค์การระหว่า งประเทศ ผู้ ประกอบการขนาดย่ อม ขนาดเล็ ก และขนาดกลาง
(MSMEs) ผู้บริโภค และภาคการศึกษา จากหลากหลายประเทศและภูมิภาคเข้าไว้ด้วยกัน
การประชุมครังนีนับเป็นโอกาสอันดีส้าหรับการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน ที่ประชุมได้ตระหนักถึงโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการส่งเสริม
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ การสร้างกลไกใหม่ในการกระตุ้นการเจริญเติบโต การพัฒนารูปแบบการค้ารูปแบบใหม่
การขับเคลื่อนทิศทางการบริโภค และการสร้างงาน ที่ประชุมยังได้ เห็นชอบถึงความส้าคัญในการสร้างนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีความโปร่งใสด้วย
เนื่องจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศต้องอาศัยนโยบายและวิธีการใหม่ ๆ ที่ประชุมได้
เรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสนั บสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่กีดกัน โปร่งใส และได้สมดุล ด้วยวิธีที่ตังอยู่บน
ความร่วมมือ นวัตกรรม แผนยุทธศาสตร์ และความมีส่วนร่วม นอกจากนี ที่ประชุมยังได้เห็นความส้าคัญของ
การรับมือข้อท้าทายที่มีอยู่แล้วและที่ก้าลังเกิดขึนด้วยนโยบายเชิงรุก โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
ภาษี การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
ส่งเสริมประโยชน์ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการอานวยความสะดวกทางการค้า
ที่ประชุมเห็นความส้าคัญของการอ้านวยความสะดวกทางการค้าต่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
ประเทศและการน้าความตกลงว่าด้วยการอ้านวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO Trade
Facilitation Agreement) ไปใช้ปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการค้าระหว่างประเทศ ในการนี ที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใช้
มาตรการที่มีประสิทธิภาพต่าง ๆ เช่น การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ผู้ประกอบการการพาณิชย์
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อิเล็กทรอนิกส์ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการเชื่อมโยงระบบ (platform interfacing) การแลกเปลี่ยนข้อมูล และ
การขยายขอบเขตของโครงการศูน ย์บ ริ การเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Window) ให้ครอบคลุ มผู้เกี่ยวข้ อง
ทังหมด รวมทังศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการข้อมูลและความเสี่ยง
นอกจากนี ที่ประชุมยังได้รับทราบโครงการน้าร่องต่าง ๆ เช่น Electronic World Trade Platform (eWTP) และ
African Alliance for E-Commerce (AAEC)
การเติบโตของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกน้ามาซึ่งโอกาสในการท้างานร่วมกันเพื่อพัฒนาและท้าให้
กระบวนการจัดเก็บภาษีลดความซับซ้อน
ที่ประชุมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างองค์การระหว่างประเทศในการส่งเสริมการสร้างมาตรฐานสากล
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกันในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ
เพื่อยกระดับ ความเป็ น ธรรม ความโปร่ งใส ความมีเสถียรภาพ ความสามารถคาดการณ์ ได้ และความมั่นคง
ปลอดภัยในการค้าออนไลน์
ควบคุมภัยต่อความมั่นคงปลอดภัยและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่ ป ระชุ ม เห็ น พ้ อ งก้ า หนดให้ ค วามมั่ น คงและความปลอดภั ย เป็ น ข้ อ ก้ า หนดอั น จะขาดไม่ ไ ด้ ส้ า หรั บ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ
ในบริบทดังกล่าว ผู้เกี่ยวข้องทังหมดควรใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และได้สัดส่วน เพื่อสร้าง
ความมั่น คง ความปลอดภัย และบู ร ณภาพแก่ การพาณิช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ โดยใช้ประโยชน์จากลั ก ษณะทาง
“อิเล็กทรอนิกส์” “ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” และ “มีข้อมูลมหาศาล” ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
ที่ประชุมเรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมใช้ความระแวดระวัง (due diligence) ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและยกระดับความโปร่งใสตลอดทังห่วงโซ่
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สร้างแผนยุทธศาสตร์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ที่ประชุมรับทราบบทบาทส้าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยี
อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการกระตุ้นการขยายตัวของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้
ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะส้าคัญที่เกิดจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เช่น Internet of Things ปัญญาประดิษฐ์ block chain, big data และ cloud
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ผู้เกี่ยวข้องควรประเมินความส้าคัญของข้อมูลและประสานความร่วมมือสู่การบริหารจัดการข่าวกรองโดย
อาศัยข้อมูล และใช้ประโยชน์ให้มากขึนจากข้อมูลที่มีอยู่ในโลกดิจิทัล โดยไม่ละเลยความจ้าเป็นในการคงไว้ซึ่ง
การแข่งขันที่เป็นธรรมและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตลอดทั่วทังเขตอ้านาจศาล
ร่วมมือกันจัดตั้งระบบที่สมบูรณ์ (sound ecosystem)
ที่ประชุมเน้นย้าความจ้าเป็นส้าหรับผู้เกี่ยวข้องทังหมดในการสร้างร่วมมืออย่างเต็มรูปแบบเพื่อจัดตังระบบ
ที่สมบูรณ์อันจะช่วยให้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เฟื่องฟู
ที่ประชุมกล่าวถึงความจ้าเป็นในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมศุลกากรระหว่างประเทศ
ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การยอมรับกลไกการควบคุมและการอ้านวยความสะดวกของแต่ละฝ่าย และการให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการบังคับใช้กฎหมายและการอ้านวยความสะดวก เช่น โดยการใช้ WCO Working
Group on E-Commerce ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการนี ที่ ป ระชุ ม ยอมรั บ ความส้ า คั ญ ในการยกระดั บ
ความร่ ว มมือระหว่างองค์การศุล กากรโลกและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่น โดยการใช้ประโยชน์จาก
การท้างานร่วมกันในการเติมเต็มความร่วมมือด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส่งเสริมการพัฒนาที่ได้สมดุลผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่ง
ที่ประชุมเห็นถึงบทบาทของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ ๆ ช่วยให้โลกาภิวัตน์ขยายตัว ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัว และน้ามาซึ่งความมั่งคั่งของประเทศก้าลังพัฒนา
รวมทังการขยายกิจการของธุรกิจขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
ที่ประชุมได้อภิปรายหารือเกี่ยวกับบทบาทของโครงการริเริ่มในระดับภูมิภาคในการสร้างโอกาสส้าหรับ
การพัฒนาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ โดยผู้เกี่ยวข้องทังหมดควรร่วมมือกันโดยค้านึงถึงสันติภาพ
และความร่วมมือ ความเปิดกว้างและการมีส่วนร่วม และการเรียนรู้และการแบ่งปันผลประโยชน์จากทุ กฝ่ าย
ในการนี ที่ประชุมเสนอแนะว่า การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน การพัฒนาดิจิทัล และการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถ
ประสบความส้าเร็จได้ด้วยความร่วมมือ โครงการริเริ่ม และกรอบกฎหมายที่มีความโปร่งใสและเปิดกว้าง ที่ประชุม
ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระดั บ ภู มิ ภ าคในการพั ฒ นาระบบการขนส่ ง การสื่ อ สาร และโครงสร้ า งทางการเงิ น
ให้สอดคล้องกับความต้องการและเงื่อนไขของประเทศและภูมิภาค
ผู้เกี่ยวข้องทังหมดควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับนโยบาย ประสบการณ์ และการประสานพิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อให้การเคลื่อนย้ายข้อมูล เงินตรา และสินค้า เป็นไปอย่างราบรื่น
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เร่งการสร้างมาตรฐานเพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
ที่ประชุมเห็นชอบถึงความจ้าเป็น ในการขยายขอบเขตความร่วมมือเมื่อค้านึงถึงจ้า นวนผู้เกี่ยวข้ อ งใน
การพาณิช ย์ อิเล็ กทรอนิ กส์ ร ะหว่างประเทศ ในการนี หน่ว ยงานรัฐ ควรส่ งเสริมการสื่ อสารกับผู้ เกี่ยวข้ อ งกั บ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และท้างานร่วมกันในการสร้างมาตรฐานใหม่ ๆ
ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบสารจากประชาคมศุ ล กากรระหว่ า งประเทศ ตาม WCO Communiqué and
Resolution ที่ป ระกาศเมื่อไม่น านมานี ที่ประชุมรับรองและสนับสนุนให้ ภาคีทุกฝ่ ายเห็นชอบกับหลั กการใน
WCO’s Luxor Resolution on Cross-Border E-Commerce
ที่ป ระชุมยกย่ องคุณูป การของสมาชิกองค์การศุล กากรโลกและผู้ เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการจัดท้า WCO
Cross-border E-Commerce Framework of Standards ที่ ด้ า เนิ น มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบกั บ
หลักการส้าคัญบางประการที่อาจน้ามาใช้ในการพัฒนา Framework of Standards ดังกล่าวต่อไป
เมื่อค้านึงถึงคุณประโยชน์ ของการประชุมในครังนี ที่ประชุมเสนอแนะให้ การประชุม Global Crossborder E-Commerce จัดขึนต่อไปทุกสองปีโดยหมุนเวียนไปในแต่ละภูมิภาค
ที่ประชุมขอยกย่องคุณูปการอันทรงคุณค่าจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการประชุมครังนี และแสดงความยินดี
กับผลการประชุมที่เป็นรูปธรรมที่ออกมาในรูปแบบของถ้อยแถลงที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายฉบับนี ที่ประชุม
ขอขอบคุณองค์การศุลกากรโลกและศุลกากรจีนส้าหรับการจัดการประชุมอันยอดเยี่ยมในครังนีด้วย
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