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รัฐบาลเคนยามุ่งเน้นการใช้งาน Single Window Entry Platform เชื่อมโยงการค้ากับประเทศในแอฟริกา 

 
ภาพ: ระบบ  African Alliance for Electronic Commerce (AAEC) ของ Ken Trade ประเทศเคนยา 

(https://tfp.kenyatradenet.go.ke/TFBSEW/cusLogin/login.cl) 
 

หน่วยงานส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการค้าเคนยา (Ken Trade) ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม e-trade ของเคนยาที่
ใช ้เช ื ่อมโยงการค้ากับประเทศต่างๆในแอฟริกาเร ียกว่า “Ken Trade e-Single Window” หรือ “Trade 
Facilitation Platform (TFP)” เพื ่อจัดการการแลกเปลี ่ยนเอกสารทางการค้า  (one single entry shipping 
documents) แพลตฟอร์มดังกล่าวอยู่ในระยะน าร่องเป็นเวลาประมาณ 18 เดือนในประเทศต่างๆ ในแอฟริกาที่มี
ความร่วมมือกัน เช่น เคนยา โมร็อกโก ตูนิเซีย แคเมอรูน และเซเนกัล และประเทศอื่นๆ โดยประเทศเหล่านี้ จะ
เข้าใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าว รวม 22 ประเทศ ซึ่งเป็นข้อตกลงในการเป็นสมาชิกของ African Alliance for 
Electronic Commerce (AAEC) ที่เคนยาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม e-trade กล่าว เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศต่างๆ ของประเทศสมาชิก โดยจะเริ่มต้นเชื่อม
กันระหว่าง 22 ประเทศในแอฟริกา ในอันที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขนส่งสินค้า การแลกเปลี่ยนเอกสารการ
ส่งออก-น าเข้า ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทั้งหมดอย่างเป็นระบบผ่านระบบออนไลน์ เช่น การช าระภาษีน าเข้า 
ค่าบริการการขนส่ง เอกสารในการจัดส่งสินค้า ใบรับรองถิ ่นก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ระหว่าง 
หน่วยงานภาครัฐ บริษัทขนส่ง ผู้ส่งออก-น าเข้า เป็นต้น ของ 22 ประเทศสมาชิกดังกล่าวข้างต้น  

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/
https://tfp.kenyatradenet.go.ke/TFBSEW/cusLogin/login.cl
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แพลตฟอร์มนี้จะช่วยลดต้นทุนในการท าธุรกิจ และยังช่วยให้ผู ้ค้าแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการค้าในขณะที่
ข้อตกลงการค้าเสรีทวีปแอฟริกา (AfCFTA) เป็นรูปเป็นร่างขึ้น 
 

นาย Amos Wangora ซีอีโอของ Ken Trade กล่าวว่า "ตามข้อตกลงการอ านวยความสะดวกทางการค้าของ
องค์กรการค้าโลก แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้ประเทศในแอฟริกาสามารถแลกเปลี่ยนเอกสารทางการค้า เช่น หนังสือ
รับรองแหล่งก าเนิดสินค้าและใบรับรองสุขอนามัยพืช ซึ่งจะช่วยเร่งความเร็วและปรับปรุงความน่าเชื่อถือของการ
ประมวลผลเอกสารทางการค้า" นาย Wangora กล่าวในการเปิดตัวแพลตฟอร์มการซื ้อขายออนไลน์สาม
แพลตฟอร์มเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้แก่ AAEC, E-Trade ของแอฟริกา และโปรแกรม Trade Facilitation Platform 
(TFP) ของ Ken Trade ที่อัปเกรดแล้ว นาย Wangora กล่าวว่า การค้าภายในแอฟริกาจะประสบความส าเร็จก็
ต่อเมื่อประเทศสมาชิกน าเทคโนโลยีมาใช้ ระบบ TFP ใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนานี้ จะรวมระบบทั้งหมดรวมถึง
ระบบการจัดการศุลกากรแบบบูรณาการ (iCMS) ของหน่วยงานสรรพากรเคนยา  
 

“แพลตฟอร์มใหม่นี้จะท าหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นและแพลตฟอร์มเดียวส าหรับผู้เกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่ง เพ่ือ
ยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือด าเนินการและอนุมัติ และอ านวยความสะดวกในการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับค่าธรรมเนียมและภาษีได้ในที่เดียว” นาย Wangora กล่าว  
 

Ken Trade ด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลออนไลน์ดังกล่าว ซึ ่งมีแนวคิดและการพัฒนาให้ข้อมูลต่างๆ แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเกี่ยวกับสถานะของการจัดส่งสินค้าแบบเสมือนจริง (Real time) ซึ่งจะท าให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถ
ทราบต้นทุน และระยะเวลาของการส่งสินค้าในแต่ละครั้งจากประเทศต้นทางไปสู่ประเทศปลายทางได้ ยกตัวอย่าง
เช่น ผู้ส่งออกเคนยาส่งออกสินค้าอโวคาโดไปอียิปต์ สามารถคาดการณ์ได้ว่า สินค้าของตนเองไปถึงผู้น าเข้าใน
อียิปต์วันไหน และมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งและส่งออกจ านวนเท่าใด  

ความเห็นของ สคต. 

การด าเนินการของ Ken Trade ของเคนยานั้น แสดงให้เห็นถึง การที่ประเทศในแอฟริกาโดยเฉพาะเคนยา ที่
มุ่งหวังในการน าเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศของตนกับประเทศคู่ค้า เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการค้าระหว่างประเทศสมาชิก และท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าระหว่างกันมีความโปร่งใสและติดตาม
ได้แบบเสมือนจริงมากขึ้น อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการคอร์รับชั่นแก่ผู้เกี ่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น 
นอกจากนั้น ยังช่วยให้ลดระยะเวลาในการยื่นเอกสารรับรองต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี     
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อย่างไรก็ดี การที่ Platform ทีว่านี้ จะมีการใช้งานมากแค่ไหน ตามอย่างที่ทางหน่วยงาน Ken Trade ตั้งใจไว้นั้น 
ต้องขึ้นอยู่กับ ผลส าเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในประเทศต่างด้วยว่า มี
ความสมบูรณ์มากน้อยเพียงไร  
 
ในส่วนของผู้ส่งออกไทย ควรเริ่มศึกษาว่า หากประเทศต่างๆในแอฟริกาน าเอาระบบดังกล่าวมาใช้มากขึ้น จะท าให้
ต้นทุนในการน าเข้าสินค้าระหว่างประเทศแอฟริกาจะลดลง และอาจส่งผลกระทบในการน าเข้าสินค้าจากประเทศ
นอกกลุ่มมีต้นทุนเปรียบกับกลุ่มดังกล่าวมีต้นทุนที่มากกว่าและเสียเวลามากกว่า  นอกจากนั้น หากในอนาคตไทยมี
ความร่วมมือในเรื่องการค้ากับแอฟริกามากขึ้น เราควรให้ความส าคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลของไทยให้เข้าไปอยู่
ระบบดังกล่าวด้วยต่อไป ซึ่ง สคต. จะได้ตรวจสอบกับผู้น าเข้าและบริษัทขนส่งสินค้าในเคนยา เพื่อสอบถามผลดี
ผลเสียในการใช้งานในระบบดังกล่าว เพ่ือให้เป็นกรณีศึกษาแก่ผู้ส่งออกท่ีสนใจตลาดแอฟริกาต่อไปด้วย 
 

นักธุรกิจหรือผู้ส่งออกท่ีมีความสนใจจะท าการส่งออกสินค้าหรือเข้ามาลงทุนในตลาดเคนยาหรือแอฟริกาตะวันออก 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับ สคต. ณ กรุงไนโรบี ที่ email. info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา : The East African 
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