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 SECTION 321 สรางโอกาสทองใหธุรกจิ Cross Border e-Commerce  
        การคาออนไลนขามพรมแดน (Cross Border e-Commerce) ของสหรัฐฯ เติบโตอยางตอเนื่อง หนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ     

การเปลี่ยนกฎระเบียบ Section 321* โดยเพิ่มมูลคาสินคาที่สงตรงถึงมือผูรับในสหรัฐฯ ไมผานชองทางการคาปลีกและไมตองเสีย

ภาษีนำเขา จากเดิมกำหนดไวไมเกิน 200 เหรียญฯ เปน 800 เหรียญฯ และอำนวยความสะดวกการแจงการนำเขาใหสะดวกและ

รวดเร็วผานระบบ Automated Commercial Environment (ACE) ภายใต Entry Type 86** มีรายงานวาในเดือนกุมภาพันธ 

2021 การนำเขาสินคามายังสหรัฐฯ ภายใต Section 321 มีจำนวนมากเปนประวัติการณ คือเกือบ 2 ลานชิ้นตอวัน   

  

        ทั้งนี้ Cross Border e-Commerce มายังสหรัฐฯ มักนิยมใชการขนสงทางอากาศที่แมวาจะมีคาใชจายสูงแตสามารถจัดสง

สินคาไดอยางรวดเร็ว ทันความตองการของผูบริโภค ปจจุบัน การใชบริการขนสงทางเรือซึ่งมีคาใชจายถูกกวาแตใชเวลานานกวา 

กำลังเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะสำหรับสินคาที่มีมูลคาต่ำกวา 100 เหรียญฯ ที่อาจจะไมคุมคากับคาใชจายในการขนสงทาง

อากาศ นอกจากนี้ ยังมีการขนสงรูปแบบใหมที่ไดรับความนิยมในหมูนักธุรกิจสหรัฐฯ คือ การจัดสงสินคานำเขามูลคาต่ำผานทางเรือ

ไปยังโกดังเก็บสินคาในประเทศที่ 3 นอกสหรัฐฯ เชน เม็กซิโก หรือ แคนาดา ที่ใกลพอที่จะสามารถจัดสงสินคาตอตรงเขาสูผูบริโภค

ในสหรัฐฯ ไดอยางรวดเร็ว   

 

        วิกฤต COVID-19 ทำใหผูบริโภคสหรัฐฯ มีความอดทนรอและลดความคาดหวังที่จะไดรับสินคาอยางรวดเร็ว เนื่องดวยความ

นิยมของการสั่งซื้อสินคาออนไลนในชวง COVID เพ่ิมมากขึ้น ทำใหจัดสงลาชา ในบางกรณีผูบริโภคอาจตองรอสินคานานเปนเดือน  

 

        การนำเขาสินคาภายใต Section 321 สวนใหญเปนการคาและการจัดสงขามมหาสมุทรแปซิฟก ทำใหมีการใชบริการ       

การขนสงสินคาทางเรือเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดวย  

 

หมายเหตุ (*) (**): รายละเอียดของ Section 312 และ Entry Type 86 อยูในขอมูลเพ่ิมเติม 

 

ที่มา: JOC.com: “US importers of low-value containerized goods embrace Section 321”, by Eric Johnson, June 07, 2021 
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ขอมูลเพิ่มเติม 

1. Section 321 คือบทบัญญัติวาดวยการอนุญาตนำเขาโดยไมตองเสียภาษีนำเขา สำหรับสินคาทีร่าคาคาปลีกในประเทศตนทางมี

มูลคาไมเกิน 800 เหรียญฯ (หรือ de minimis) ที่สงใหแกบุคคล 1 คนในประเทศสหรัฐฯ ตอวัน (one recipience one 

shipment per day) เดิมบทบัญญัตินี้ กำหนดมูลคา (de minimis value) ไวไมเกิน 200 เหรียญฯ กอนปรับเพ่ิมเปน 800 

เหรียญฯ เมื่อประกาศใชกฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 ชวงตนป 2016 

(1) สถิติของศลุกากรสหรัฐฯระบุวา ในป 2020 สินคานำเขาภายใต Section 321 (Cross Border e-Commerce) มี

มูลคา 768 ลานเหรียญฯ ในระยะ 4 เดือนแรกของป 2021 (ม.ค. - เม.ย.) มีมูลคาสูงถึง 530 ลานเหรียญฯ 

(2) Global Research Report: Cross-Border e-Commerce trends รายงานวา รอยละ 60 ของการซื้อสินคาในระบบ 

e-Commerce ของสหรัฐฯ เปน Cross-border e-Commerce สวนใหญเปนการซื้อจากจีน รองลงมาคือ สหราช-

อาณาจักร แคนาดา ญี่ปุน และฮองกง สินคายอดนิยมที่คนอเมริกันสั่งซื้อจากประเทศเหลานี้ คือ สินคาแฟชั่นและ

สินคาเสริมความงาม รองลงมาคือ รองเทา เครื่องประดับ และผลิตภัณฑดูแลรักษาความงาม (“Comparing Cross-

Border e-Commerce in the Americas” November 12, 2019) 

(3) สินคาอ่ืนที่ไดรับความนิยมสงเขาสหรัฐฯ จากทุกแหลง ภายใต Section 321 เชน สินคาเสื้อผา สินคาของใชใน

ครัวเรือน และเครื่องใชไฟฟา สินคาที่ตามกฎหมายแลวจะตองผานการตรวจสอบจากศุลกากรสหรัฐฯ เชน สินคา

เคมีภัณฑ/ที่มีสวนผสมของเคมีภัณฑ  

2. Entry Type 86  

(1) เปนกระบวนการนำเขาแบบใหม เริ่มใชเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2019 การนำเขาภายใต Section 321 ผูนำเขา/shippers, ผู

ซื้อ หรือ customs brokers ในสหรัฐฯ ไมจำเปนตองย่ืนแบบฟอรมขอนำเขาที่เปนแบบทางการ (formal entry) ซึ่ง

กำหนดใหระบุขอมูลจำนวนมาก รวมถึงจัดหา bond (เงินค้ำประกันสินคานำเขาทีค่ำนวนจากจำนวนภาษีนำเขาและ

คาธรรมเนียมตางๆ ปกติศุลกากรสหรัฐฯ จะกำหนดอัตราไวอยางนอยรอยละ 10 ของอัตราภาษีและคาธรรมเนียม) ใช 

Entry Type 86 ซึ่งไมตองกรอกเอกสารจำนวนมากและไมตองมี bond และสามารถสงขอมูลการนำเขาเขาไปยังระบบ 

Automated Commercial Environment (ACE) ไดทันที มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

- ชวยเจาหนาที ่Customs and Border Protection (CBP) จัดการสินคานำเขาที่มีมูลคาไมเกิน 800 เหรียญฯ ไดอยาง

รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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- ชวยใหการนำเขาสินคาที่มีมูลคาไมเกิน 800 เหรียญฯ สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน ลดระยะเวลาในกระบวนการนำเขา

และลดคาใชจายตางๆ ในการนำเขา โดยเปดโอกาสใหใชไดกับสินคาบางรายการที่อยูภายใตการบริหารควบคุมท่ี

เขมงวดของหนวยงานรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เชน สินคาสัตวและผลิตภัณฑที่ทำจากสัตว ที่อยูภายใตการบริหารควบคุม 

ของ The Fish and Wildlife Service และสินคาที่อยูภายใตการบริหารควบคุมของ U.S Food and Drug 

Administration เชน อาหาร เวชภัณฑ และเครื่องสำอาง 

(2)  ขอยกเวน การนำเขาสินคาบางรายการที่ไมไดรับอนุญาตใหใช Entry Type 86 คือ  

- สินคาที่ตองเสียภาษีตอบโตการทมุตลาดและภาษีสนับสนุน 

- สินคาที่มีโควตานำเขา 

- สินคายาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลบางรายการ 

- การคาสินคาที่ตองเสียภาษีภายใตกฎหมายกรมสรรพากรสหรัฐฯ (Internal Revenue Code ที่ยอมใหมีการหัก

คาใชจายตางๆที่เก่ียวของกับสินคาออกไป กอนที่มูลคาของสินคานั้นๆจะถูกนำไปใชในการคำนวณภาษี) 

 

ขอคิดเห็นของ สคต.ลอสแอนเจลิส 

1. Section 321 และการนำเขาภายใต Entry Type 86 รวมถึงพฤติกรรมผูบริโภคสหรัฐฯ ที่มีความอดทนรอสินคา คอืโอกาสทอง

ของการคา e-Commerce ระหวางประเทศ ทั้งในรูปแบบ B2C และ B2B ผูประกอบการไทยที่ตองการใชประโยชนจาก 

Section 321 จำเปนตองใหความสนใจตอการระบุรายละเอียดและราคาสินคา พรอมจัดเตรียมเอกสาร Invoice ใหชัดเจน 

2. การคาออนไลนนับเปนชองทางที่มีศักยภาพและเปนจุดเริ่มตนในการเขาตลาดสหรัฐฯ ผูประกอบการไทยอาจพิจารณาใช

แพลตฟอรมออนไลน ทั้งในรูปแบบ B2C อาทิ Amazon.com (อาหาร ขนมขบเคี้ยว สินคาทั่วไปที่มีน้ำหนักและขนาดไมใหญ

มากนัก), Etsy.com (สินคาแฟชั่น ไลฟสไตล และเครื่องประดับ), Wayfair.com (เฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน) และ B2C 

อาทิ Faire.com (เฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน สินคาแฟชั่น ไลฟสไตล เครื่องประดับ สินคาสุขภาพและความงาม สินคา

สำหรับสัตวเลี้ยง) เปนชองทางทดลองตลาดที่เขาถึงผูบริโภคสหรัฐฯ ไดโดยตรง 

3. กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศใหความสำคัญกับการผลักดันและสงเสริมการคาสินคาไทยผานชองทางการคาออนไลนไปยัง

ตลาดตางประเทศ ในตลาดสหรัฐฯ สคต.ลอสแอนเจลิสไดดำเนินโครงการสงเสริมการขายสินคาไทยในราน TOPTHAI Store 

บนเว็บไซต Amazon.com โดยเนนสินคาอาหาร สินคาสุขภาพและความงาม นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีกิจกรรมสงเสริมการคา 

Cross Border e-Commerce ไปยังประเทศตางๆ ทั้งจีน อินเดีย สิงคโปร และกลมุประเทศอาเซยีน ผูประกอบการไทยที่สนใจ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่สำนักตลาดพาณิชยดิจิทัล โทร. 02-507-7825  
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4. การกระตุนความตองการซื้อของผูบริโภคผานสื่อ Social Media โดยเลือกใชสื่อ Social Media ใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย 

อาทิ หากตองการเจาะกลุมผูบริโภค Gen Z อาจพิจารณาใช Instagram, TikTok เปนสื่อกลางในการเขาถึงและสรางการรับรู

ในแบรนดสินคา ควบคไูปกับการขายผานชองทาง e-Commerce จะชวยใหสินคาไทยที่เปนรูจักและตองการมากขึ้น 

5. การพิจารณาลงทุนซื้อ/เชา Warehouse ในสหรัฐฯ/ประเทศใกลเคียง หรือการหา Partner ที่ใหบริการดาน Warehouse 

และโลจิสติกสที่ชวยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและลำเลียงสินคาไปยังคลังสินคาของแพลตฟอรมตางๆ จะชวย

แกปญหาความลาชาในการจัดสงสินคาจากไทยและชวยใหการคาออนไลนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

 
 
คลกิที่ลิงค https://survey.app.do/ttcla_survey2021   

หรือสแกน QR Code เพื่อเขากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจรายงาน   

จัดทำโดยสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครลอสแอนเจลิส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


