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บทคัดย่อ 
 

ในการประกอบธุรกิจการค๎าในการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ทั้งระดับ              
ในประเทศหรือระหวํางประเทศจะต๎องมีการรับสํงข๎อมูลระหวํางหนํวยงานของรัฐกับภาคธุรกิจเอกชน
เป็นจ านวนมาก ซึ่ งเดิมนั้นการรับสํงข๎อมูลดังกลําวจะกระท าในรูปแบบของกระดาษ โดย
ผู๎ประกอบการจะต๎องด าเนินการติดตํอกับหนํวยงานของรัฐด๎วยตนเอง ตํอมาเมื่อเทคโนโลยีมีการ
พัฒนามากขึ้น จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับสํงข๎อมูลจากกระดาษเป็นข๎อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และมีการน าระบบ National Single Window เข๎ามาชํวยอ านวยความสะดวกให๎การ
รับสํงข๎อมูลดังกลําวสามารถกระท าได๎อยํางถูกต๎อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบ 
National Single Window เป็นระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ก าหนดให๎ผู๎ใช๎บริการ
ไมํวําจะเป็นหนํวยงานของรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือประชาชนสามารถท าการสํงผํานข๎อมูลเข๎าสูํระบบ
เพียงครั้งเดียว และระบบจะท าการประมวลผลและสํงข๎อมูลไปให๎กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องอัตโนมัติ            
ท าให๎ผู๎ใช๎บริการสามารถด าเนินการผํานระบบได๎ตลอดเวลาและไมํจ ากัดสถานที่ ซึ่งกํอให๎เกิด
ประโยชน์แกํทุกฝ่ายที่เก่ียวข๎อง แตํอยํางไรก็ดี เนื่องจากกฎหมายของหนํวยงานของรัฐตํางๆ สํวนใหญํ
ถูกบัญญัติขึ้นในชํวงเวลาที่การท าธุรกรรมตํางๆ กับหนํวยงานของรัฐยังอยูํในรูปแบบของกระดาษ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกรณีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตน าเข๎า สํงออก และน าผํานจาก
หนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องกรณีที่มีการน าเข๎า สํงออก หรือน าผํานสินค๎าที่ต๎องได๎รับอนุญาตกํอน          
กรณีเชํนนี้จึงเกิดปัญหาทางกฎหมายที่จะต๎องพิจารณาวําหากได๎ด าเนินการผํานระบบ National 
Single Window แล๎วจะถือวําการกระท าดังกลําวมีผลชอบด๎วยกฎหมายและถือวําได๎ปฏิบัติตามที่
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กฎหมายของแตํละหนํวยงานได๎บัญญัติไว๎แล๎วหรือไมํ เพียงใด ซึ่งตํอมาหนํวยงานของรัฐได๎มีการออก
กฎหมายเพ่ือรองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ National Single Window คือ            
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการส าหรับการน าเข๎า การสํงออก 
การน าผําน และโลจิสติกส์ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และ 2. รําง พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด๎านการน าเข๎า สํงออก น าผําน 
และโลจิสติกส์ผํานระบบ National Single Window พ.ศ. .... โดยมีเนื้อหาในการก าหนดหลักเกณฑ์
ให๎หนํวยงานของรัฐ และภาคธุรกิจเอกชนปฏิบัติในการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ 
National Single Window ดังนั้น ผู๎เขียนจึงได๎มุ๎งศึกษากฎหมายทั้งสองฉบับดังกลําว และ
พระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และกฎหมายตํางประเทศคือ ประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์ จึงพบวํากฎหมายทั้งสองฉบับยังมีปัญหาทางกฎหมายที่จะต๎อง
ด าเนินการแก๎ไขในประเด็นบทบัญญัติของกฎหมายที่ไมํมีการบัญญัติถึงกรณีความชอบด๎วยกฎหมาย
ของการเชื่อมโยงข๎อมูลผํานระบบ National Single Window ตามกฎหมายของหนํวยงานของรัฐตํางๆ 
ที่ก าหนดให๎การขอรับใบอนุญาตหรือการออกใบอนุญาตจะต๎องกระท าในรูปแบบกระดาษ หรือกรณี
ก าหนดให๎มีการสํงด๎วยวิธีการพิเศษ เชํน การสํงทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือการด าเนินการผําน
ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ของหนํวยงานนั้นๆ เอง นอกจากนี้ มีประเด็นเรื่องล าดับศักดิ์ของ
กฎหมายทั้งสองฉบับดังกลําวเนื่องจากเป็นกฎหมายล าดับรอง แตํกฎหมายของหนํวยงานของรัฐอยูํใน
ระดับพระราชบัญญัติหรืออาศัยอ านาจจากกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ จึงไมํอาจลบล๎าง
กฎหมายของหนํวยงานของรัฐได๎ ผู๎เขียนจึงเสนอแนวทางแก๎ไขปัญหาทางกฎหมายที่เหมาะสมที่สุด
ส าหรับกรณีดังกลําว คือ แก๎ไขพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในมาตรา 35 ซึ่งเป็น
บทบัญญัติเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ โดยเพ่ิมเติมเนื้อความในลักษณะให๎การ
เชื่อมโยงข๎อมูลผํานระบบ National Single Window มีความชอบด๎วยกฎหมายตามกฎหมายของ
หนํวยงานของรัฐ นอกจากนี้ ผู๎เขียนได๎ท าการศึกษากรณีความพร๎อมของประเทศไทยในประเด็นทาง
กฎหมายกรณีการเชื่อมโยงข๎อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับภูมิภาคผํานระบบ ASEAN Single Window 
ในการให๎สัตยาบันพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายเพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว
ของอาเซียนในประเด็นการรับสํงและแลกเปลี่ยนข๎อมูลความปลอดภัยและความลับของข๎อมูล           
ความถูกต๎องของข๎อมูลสารสนเทศ เป็นต๎น ซึ่งประเทศไทยมีกฎหมายภายในรองรับการให๎สัตยาบัน 
พิธีสารฯ และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เห็นชอบการลงนามพิธีสารฯ ดังกลําวแล๎ว 

 
ค าส าคัญ: การเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์, ระบบ National Single Window 
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 ABSTRACT 
 

In 2005 and and 2008, Thailand cosigned two agreements to establish           
a National Single Window (NSW) system to access and transfer data quickly, correctly, 
and effectively. NSW is an electronic system enabling secured, safe and efficient 
electronic exchange of trade-related documents through a single point of entry to fulfill 
import, export, and transit-related regulatory requirements and expedite the flow of 
information about goods. Simultaneous, automatic evaluation and transmission of data 
to all users is only one of the many advantages of this system. 

Thai government laws pertaining to customs procedures date to the time of 
printed forms when importers and exporters had to request permits from individual 
government departments for imports and exports. The question arose whether processes 
done by NSW will conform to previous legal decisions issued by individual government 
departments. 

To support transactions by NSW, the government issued two specific laws: 
1. In 2014, the Office of the Prime Minister’s Rule (B.E. 2557) Regarding 

Electronic Data Integration for Importation, Exportation, Transit and Logistics. 
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2. Draft Royal Decree (B.E. ….) Regulations and Procedures for Electronic 
Transactions regarding Import, Export, Transit and Logistic via National Single Window. 

Both laws indicate how government and businesses may link their information 
correctly with NSW. These laws were studied and compared to the Electronic Transactions 
Act of B.E. 2544 (2001) and comparable laws from Indonesia and Singapore. Results 
were that the Draft Royal Decree and the Prime Minister’s Rule still lack content about 
the legitimacy of linking all data by NSW with individual government departments. 
Each government department law requires that importers and exporters request 
permission or goods permits by filling out printed forms, sent by registered mail or 
departmental systems. NSW is not mentioned. 

An issue of legal hierarchy also exists for both of the aforementioned laws. 
This is because laws issued by each government department are equivalent to acts, 
but these are only secondary legislation. Therefore the two laws cannot override 
government department legal provisions. 

These findings suggest that the best solution would be to revise section 35 
of the Electronic Transactions Act of B.E. 2544 (2001). This section addressed governmental 
electronic transactions. The revision would add the provision that all data transferred 
by NSW is legitimate under all government departments. 

Is Thai law ready for electronic data linkage at the regional level through 
the ASEAN Single Window (ASW) system, a regional initiative connecting and integrating 
NSWs of member states? On November 16, 2015, ASW implemented single submission 
of electronic data, whether or not Thai law was adapted for delivery, exchange, safety, 
confidentiality, and data correctness, among other issues. In practice, Thai law was able 
to support protocol ratification of legal framework to implement  ASW. On 22 March 2016, 
the Thai Cabinet agreed to issue an instrument of ratification for the Protocol on the 
Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window. 

 
Keywords: Electronic transaction, National Single Window 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะไมํมีทางส าเร็จลุลํวงไปได๎เลยหากมิได๎รับความกรุณา
เป็นอยํางสูงจากรองศาสตราจารย์ ดร. พินัย ณ นคร ที่ได๎รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแตํ
เริ่มแรก ทํานอาจารย์ได๎ให๎ความรู๎และค าแนะน าตํางๆ อันมีคําและเป็นประโยชน์อยํางยิ่งแกํผู๎เขียน
ตั้งแตํการเสนอหัวข๎อ การจัดท าเนื้อหา จนกระทั่งการสอบวิทยานิพนธ์ ผู๎เขียนรับรู๎ได๎ถึงความเมตตา
กรุณาของทํานอาจารย์ที่มีตํอศิษย์ และมีความรู๎สึกซาบซึ้งในความกรุณาของทํานเป็นอยํางมาก           
ขอกราบขอบพระคุณผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. นาถนิรันดร์ จันทร์งาม ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณ
ทํานอาจารย์กฤติกา ปั้นประเสริฐ ผู๎อ านวยการส านักกฎหมาย กรมศุลกากร ที่กรุณาให๎ความรู๎และ 
ค าปรึกษาตํางๆ ในการเขียนวิทยานิพนธ์ และขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ อัศวโรจน์ 
และอาจารย์ ดร. นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์ ที่กรุณาให๎เกียรติและสละเวลาอันมีคํารับเป็นประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งได๎ให๎ค าแนะน าตํางๆ เพ่ือปรับปรุงให๎
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณคุณพํอและคุณแมํ ผู๎เป็นต๎นแบบและก าลังใจส าคัญให๎ผู๎เขียน      
มีความมุํงมั่น ความพยายาม และความอดทนในการท าสิ่งตํางๆ อยํางเต็มก าลังความสามารถ               
มีทํานทั้งสองและพ่ีชายผู๎เขียนคอยอยูํเคียงข๎าง ให๎ค าปรึกษาและความชํวยเหลือ จึงท าให๎ผู๎เขียน
สามารถจัดท าวิทยานิพนธ์ได๎จนส าเร็จ ขอขอบคุณ ดร.ดลวิทย์ พุทธเจริญทอง กองงานรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงการคลัง ส าหรับการอนุเคราะห์ข๎อมูลตํางๆ จากกระทรวงการคลัง พร๎อมทั้งให๎ค าแนะน า
และความชํวยเหลือตํางๆ แกํผู๎เขียน ขอขอบคุณพ่ีๆ จากส านักกฎหมาย และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมศุลกากร ส าหรับข๎อมูลทางด๎านกฎหมายและข๎อมูลเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ขอขอบคุณนางสาวขวัญหทัย พรอ าไพพรรณ เพ่ือนที่ให๎ก าลังใจและคอยถามไถํความคืบหน๎าในการ
จัดท าวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด ขอขอบคุณหัวหน๎า และเพ่ือนรํวมงาน ส านักสืบสวนและปราบปราม 
กรมศุลกากร ส าหรับความเข๎าใจและก าลังใจที่มีให๎แกํผู๎เขียน และขอขอบคุณเพ่ือนๆ สาขากฎหมาย
ธุรกิจที่รํวมเรียนและคอยชํวยเหลือกันมาโดยตลอด 

สุดท๎ายนี้ ผู๎เขียนหวังเป็นอยํางยิ่งวําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตํอผู๎ที่สนใจ           
ไมํมากก็น๎อย หากมีข๎อผิดพลาดประการใด ผู๎เขียนขอน๎อมรับไว๎แตํเพียงผู๎เดียว 

 
 
 นางสาวพรรณรัตน์ พหลเวชช์
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สารบัญ 
 
        หน๎า 

บทคัดยํอภาษาไทย (1) 
 

บทคัดยํอภาษาอังกฤษ (3) 
 

กิตติกรรมประกาศ (5) 
 

สารบัญภาพ (13) 
 

บทที่ 1 บทน า 1
  

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 3 
1.3 สมมติฐานการศึกษา 4 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 5 
1.5 วิธีการศึกษา 5 
1.6 ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 5 

 
บทที่ 2 ความเป็นมา แนวความคิดเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 7 
ด๎านการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ ผํานระบบ National Single Window 

  
2.1 ลักษณะการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ผํานระบบเอกสาร 7 
ที่เป็นกระดาษ 
2.2 ลักษณะการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ระยะเริ่มพัฒนาไปสูํ 8 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2.3 ระบบ National Single Window 9 

2.3.1 ความหมายของระบบ National Single Window 9 
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2.3.2 วัตถุประสงค์ของระบบการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ  9 
ณ จุดเดียว 
2.3.3 ประโยชน์ของระบบ National Single Window 10 
2.3.4 รูปแบบของระบบ National Single Window 11 

2.3.4.1 เรื่องเงินทุน 11 
2.3.4.2 เรื่องการให๎บริการระบบ 12 
2.3.4.3 เรื่องคําบริการ 12 

 2.3.5 ปัจจัยในการพัฒนาระบบ National Single Window 12 
2.4 ระบบ National Single Window ของประเทศไทย 13 

2.4.1 ความเป็นมาของระบบ National Single Window ของประเทศไทย 14 
 2.4.2 วัตถุประสงค์ของระบบ National Single Window ของประเทศไทย 16 
 2.4.3 ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับจากระบบ National Single Window  17 
 ของประเทศไทย  
 2.4.4 ภาพรวมการพัฒนาระบบ National Single Window ของประเทศไทย 17 
 2.4.5 ขอบเขตการพัฒนาระบบ National Single Window ของประเทศไทย 18 
 2.4.6 ลักษณะงานบริการของระบบ National Single Window ของประเทศไทย 19 
 2.4.7 การด าเนินการในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการ 23 
 ระหวํางหนํวยงานรัฐผํานระบบ National Single Window ของประเทศ  
 2.5 การพัฒนาระบบ National Single Window เพ่ือรองรับการเชื่อมโยง 29 
 ในระดับภูมิภาค ASEAN (ASEAN Single Window) 

  
บทที่ 3 กรณีศึกษาการน าระบบ National Single Window ไปใช๎ในตํางประเทศ 32 
และกฎหมายที่เก่ียวข๎อง  

  
3.1 กฎเกณฑ์ระหวํางประเทศท่ีเกี่ยวข๎องกับระบบ National Single Window 32 

3.1.1 แนวทางตาม Recommendation No.33 33 
3.1.2 แนวทางตาม Recommendation No.35 35 
3.1.3 ความตกลงวําด๎วยการอ านวยความสะดวกด๎านศุลกากรด๎วยระบบ 37 
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (Agreement to Establish and  
Implement the ASEAN Single Window)  
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3.1.4 พิธีสารวําด๎วยการอ านวยความสะดวกด๎านศุลกากรด๎วยระบบ 38 
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Protocal to Establish  
and Implement the ASEAN Single Window) 
3.1.5 พิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายเพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์  39 
ณ จุดเดียวของอาเซียน (Protocol on the Legal Framework to  
Implement the ASEAN Single Window) 

3.2 กรณีศึกษาจากตํางประเทศ 39 
3.2.1 ประเทศอินโดนีเซีย 40 

3.2.1.1 Regulation of the President of the Republic of  40 
Indonesia Number 10 of 2008 แก๎ไขเพ่ิมเติมโดย Regulation of  
the President of the Republic of Indonesia Number 35 of 2012  
3.2.1.2 Decree of the Minister of Finance No.1049/KMK.01/2006 41 
3.2.1.3 Regulation of the Minister of Trade  41 
No. 28/M-DAG/PER/6/2009  
3.2.1.4 Decree of the Minister of Communication and 42 
Information Technology No.44/PER/M.KOMINFO/10/2009  
3.2.1.5 Regulation of the State Minister for Environmental Affairs  42 
Number 02 of 2010  
3.2.1.6 Regulation of the Minister of Trade  43 
No. 40/M-DAG/PER/10/2010  
3.2.1.7 Circular of the Director General of Customs and  43 
Excise No. SE-2/BC/2010  

3.2.2 ประเทศสิงคโปร์ 43 
3.2.2.1 Electronic Transaction Act 2010 44 
3.2.2.2 Customs Act 44 
3.2.3.3 Regulation of Imports and Export Act 46 
3.2.3.4 Goods and Services Tax Act 46 
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บทที่ 4 ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการน าระบบ National Single Window  47 
มาใช๎บังคับในประเทศไทย  

  
4.1 หนํวยงานที่เกี่ยวของกับการเชื่อมโยงข๎อมูลผํานระบบ National Single  47 
Window  

4.1.1 กฎหมายภายในของแตํละหนํวยงานที่เกี่ยวของกับการเชื่อมโยงข๎อมูล 48 
ผํานระบบ National Single Window 
4.1.2 กฎหมายภายในของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการขอรับและ 63 

ออกใบอนุญาตในการน าเข๎า สํงออก น าผํานสินค๎า  

4.2 ข๎อพิจารณา ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูล 98 
แบบบูรณาการส าหรับการน าเข๎า การสํงออก การน าผําน และโลจิสติกส์ 
ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 

4.2.1 ความเป็นมาของ ระเบียบส านักนายกนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยง 98 
ข๎อมูลแบบบูรณาการส าหรับการน าเข๎า การสํงออก การน าผําน และโลจิสติกส์ 
ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 
4.2.2 สาระส าคัญของ ระเบียบส านักนายกนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยง 99 
ข๎อมูลแบบบูรณาการส าหรับการน าเข๎า การสํงออก การน าผําน และโลจิสติกส์ 
ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557  

4.3 ข๎อพิจารณารําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท า 103 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด๎านการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์  
ผํานระบบ National Single Window พ.ศ. .... 

4.3.1 ความเป็นมาของรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 103 
ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด๎านการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์  
ผํานระบบ National Single Window พ.ศ. .... 
4.3.2 สาระส าคัญของรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 106 
ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด๎านการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์  
ผํานระบบ National Single Window พ.ศ. .... 
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4.4 ประกาศกรมศุลกากรที่เก่ียวข๎องกับระบบ National Single Window 111 
4.4.1 ประกาศกรมศุลกากรที่ 108/2558 เรื่อง การจัดท าข๎อมูลผําน 112 
พิธีการศุลกากรน าเข๎า – สํงออก ด๎วยระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
ณ จุดเดียว 
4.4.2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2558 เรื่อง การผํานพิธีการศุลกากร 112 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเชื่อมโยงข๎อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎องกับ 
ศุลกากร 

4.5 ปัญหาข๎อกฎหมายที่เกี่ยวข๎องในการบังคับใช๎กฎหมายของหนํวยงานตํางๆ 112 
ในการเชื่อมโยงข๎อมูลผํานระบบNational Single Window  

4.5.1 บทบัญญัติแหํงกฎหมายของหนํวยงานของรัฐในการก าหนดหลักเกณฑ์  114 
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับและออกใบอนุญาต 
4.5.2 การบังคับใช๎กฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 130 
ผํานระบบ National Single Window 

4.6 ปัญหากฎหมายภายในประเทศไทยเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระบบศุลกากร 137 
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN SINGLE WINDOW)  

4.6.1 สาระส าคัญของพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายเพ่ือด าเนินการเชื่อมโยง 138 
ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน 
4.6.2 การด าเนินการตามกฎหมายเพื่อให๎สัตยาบันพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมาย 140 
เพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน 
4.6.3 การพิจารณากฎหมายระดับภายในประเทศเพ่ือรองรับการให๎สัตยาบัน 143 
พิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายเพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
ณ จุดเดียวของอาเซียน 
4.6.4 บทวิเคราะห์การให๎สัตยาบันพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายเพื่อด าเนินการ 154 
เชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน  

  
บทที่ 5 บทสรุปและข๎อเสนอแนะ 159 

  
5.1 บทสรุป 159 
5.2 ข๎อเสนอแนะ 163 
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บรรณานุกรม 166 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ง Regulation of the Minister of Trade  189 
No. 28/M-DAG/PER/6/2009  
ภาคผนวก จ Decree of the Minister of Communication and  198 
Information Technology No.44/PER/M.KOMINFO/10/2009  
ภาคผนวก ฉ Regulation of the State Minister for Environmental Affairs 203 
Number 02 of 2010   
ภาคผนวก ช Regulation of the Minister of Trade  207 
No. 40/M-DAG/PER/10/2010  
ภาคผนวก ซ Circular of the Director General of Customs and  210 
Excise No. SE-2/BC/2010   
ภาคผนวก ฌ CUSTOMS ACT REVISED EDITION (Singapore) 212 
ภาคผนวก ญ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 216 
ส าหรับการน าเข๎า การสํงออก การน าผําน และโลจิสติกส์ พ.ศ. 2557  
ภาคผนวก ฎ รําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรม 220 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ด๎านการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ ผํานระบบ 
เชื่อมโยงข๎อมูล พ.ศ. ....  
ภาคผนวก ฏ ประกาศกรมศุลกากร ที่ 108/2558 เรื่อง การจัดท าข๎อมูล 233 
ผํานพิธีการศุลกากรน าเข๎า - สํงออกด๎วยระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
ณ จุดเดียว  
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ภาคผนวก ฐ ประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2558 เรื่อง การผํานพิธีการศุลกากร 236 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการเชื่อมโยงข๎อมูลตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับ 
การศุลกากร  
ภาคผนวก ฑ พิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายเพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูล 252 
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน  
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สารบัญภาพ 
 

ภาพที่ หน๎า 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 

ในการประกอบธุรกิจการค๎าไมํวําในระดับประเทศหรือระหวํางประเทศ จะต๎องมีการ
ด าเนินการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ผํานระบบพิธีการทางศุลกากรในการควบคุมสินค๎าที่
น าเข๎า สํงออก และน าผํานของประเทศ ซึ่งจะต๎องมีการรับสํงข๎อมูลระหวํางกันเป็นจ านวนมาก ในอดีต
การรับสํงข๎อมูลดังกลําว ไมํวําจะเป็นระหวํางหนํวยงานของรัฐด๎วยกันเอง หรือระหวํางหนํวยงานของรัฐ
กับภาคธุรกิจเอกชนจะกระท าในรูปแบบของกระดาษ ตํอมาเนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให๎เกิดการติดตํอสื่อสารในรูปแบบของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และน าไปสูํการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได๎มีการน าเทคโนโลยีดังกลําวมาใช๎บังคับกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ในหนํวยงานของรัฐด๎วย โดยเฉพาะการน าเข๎า สํงออก และน าผํานสินค๎าซึ่งจัดได๎วํามีการน าเทคโนโลยี
มาใช๎ในการด าเนินการตั้งแตํชํวงแรกๆ ของการรับสํงข๎อมูลผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ในงานศุลกากรในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าเข๎า สํงออก การช าระภาษีอากร การตรวจปลํอยสินค๎า 
การคืนภาษี เป็นต๎น แตํอยํางไรก็ดีจะเห็นได๎วําในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐนั้น               
ยังประสบปัญหาที่ท าให๎การด าเนินการตํางๆ ยังไมํเป็นไปอยํางเต็มประสิทธิภาพเทําที่ควร เนื่องจาก
ในเรื่องของความพร๎อมของหนํวยงานในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎งาน และการ
ด าเนินการในลักษณะที่ตํางคนตํางท า ไมํอยูํบนรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน จึงท าให๎การรับสํงข๎อมูล
เกิดความลําช๎า ซ้ าซ๎อน และเกิดความผิดพลาดของข๎อมูลได๎ จึงท าให๎เป็นอุปสรรคในการพัฒนาระบบ
การค๎าและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสํงผลกระทบถึงความสามารถในการแขํงขันทางการค๎าระหวําง
ประเทศกับประเทศอ่ืนๆ ดังนั้น จึงเกิดแนวความคิดในการน าเทคโนโลยีมาปรับใช๎ให๎การรับสํงข๎อมูล
อยูํ ในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให๎การด าเนินการทางธุรกรรมภาครัฐเป็นไปอยําง                       
มีประสิทธิภาพโดยการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือระบบ National 
Single Window                                                                                             
 การเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือระบบ National 
Single Window เป็นการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจการค๎าให๎การรับสํงข๎อมูลตํางๆ 
ระหวํางหนํวยงานของรัฐและภาคธุรกิจเอกชนให๎สามารถสํงข๎อมูลผํานระบบเพียงครั้ง และระบบ            
จะท าการประมวลผลเพ่ือสํงข๎อมูลไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งจะด าเนินการตรวจสอบพิจารณา
ข๎อมูลดังกลําว และแจ๎งผลการพิจารณาให๎ผู๎สํงข๎อมูลผํานระบบเชํนเดียวกัน ซึ่งการใช๎งานระบบ 
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National Single Window นี้จะท าให๎การประกอบธุรกิจการค๎าเป็นไปอยํางรวดเร็ว ถูกต๎อง และ             
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากประหยัดเวลาให๎ผู๎ใช๎บริการโดยไมํต๎องเดินทางมาติดตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ด๎วยตนเอง ระบบมีการตรวจสอบความถูกต๎องและความปลอดภัยของข๎อมูลที่สํงเข๎าสูํระบบ และ
ประหยัดคําใช๎จํายในการด าเนินการ 
 แตํอยํางไรก็ดี ในการน าเข๎า สํงออก และน าผํานสินค๎าตํางๆ ผํานทางพิธีการศุลกากร 
โดยเฉพาะในประเด็นของการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ส าหรับสินค๎าที่มีกฎหมายก าหนดวําผู๎ประกอบการจะต๎องได๎รับใบอนุญาตในการน าเข๎า สํงออก หรือ
น าผํานเสียกํอนจึงจะน าสินค๎าน าเข๎า สํงออก หรือน าผํานประเทศได๎นั้น กฎหมายของหนํวยงานของรัฐ 
ทีม่ีการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตสํวนใหญํ
บัญญัติขึ้นในชํวงระหวํางที่การด าเนินการดังกลําวกระท าในรูปแบบของกระดาษ จึงได๎ก าหนดให๎           
การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตกระท าในรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มตํางๆ ซึ่งจะต๎องน ามา
ยื่นด๎วยตนเองตามสถานที่ที่ก าหนด หรือในบางกรณีได๎ก าหนดให๎มีการรับสํงข๎อมูลด๎วยวิธีการพิเศษ 
เชํน การสํงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แตํตํอมาเมื่อมีการรับสํงข๎อมูลผํานระบบ National 
Single Window ซึ่งเป็นการด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู๎ขอรับใบอนุญาตและผู๎อนุญาตจะ
ด าเนินการผํานระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ท าให๎สามารถสํงผํานข๎อมูล ณ สถานที่ใดๆ และเวลาใดๆ ก็ได๎ 
จึงมีความแตกตํางจากวิธีการที่กฎหมายของหนํวยงานของรัฐได๎ก าหนดไว๎ ดังนั้น เพ่ือเป็นการรองรับ
การรับสํงข๎อมูลผํานระบบ National Single Window หนํวยงานของรัฐจึงได๎ด าเนินการออก
กฎหมายคือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการส าหรับการน าเข๎า 
การสํงออก การน าผําน และโลจิสติกส์ด๎วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และขณะนี้                
อยูํระหวํางด าเนินการออกกฎหมายอีกฉบับคือ รําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด๎านการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ ผํานระบบ 
National Single Window พ.ศ. …. เมื่อพิจารณากฎหมายแตํละฉบับของหนํวยงานของรัฐผู๎ออก
ใบอนุญาตประกอบกับพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นกฎหมายกลาง
ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในมาตรา 35 และการรองรับผลทางกฎหมาย
ของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในมาตรา 7 และมาตรา 8 จะเห็นได๎วําระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วย
การเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการฯ และรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ล๎วนไมํมีบทบัญญัติใดก าหนดวําหากมีการรับสํงข๎อมูลผํานระบบ 
National Single Window แล๎วจะมีผลเป็นการยกเลิกกฎหมาย กฎ และระเบียบของหนํวยงานของรัฐ
หรือไมํ หรือหากมิได๎ยกเลิกแล๎ว จะก าหนดให๎กฎหมาย กฎ และระเบียบดังกลําวมีผลใช๎บังคับได๎เพียงใด 
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายในเรื่องล าดับศักดิ์ทางกฎหมายของระเบียบ      
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ส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการฯ และรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ซึ่งมีสถานะเป็นเพียงกฎหมายล าดับรอง 
โดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการฯ ออกโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี สํวนรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ เป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยค าแนะน าของคณะรัฐมนตรีนั้น              
จะก าหนดให๎สํวนราชการกระทรวง กรม หนํวยงานของรัฐตํางๆ ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
สํวนราชการ และหนํวยงานของรัฐนั้นๆ และได๎ออกกฎหมายโดยอาศัยอ านาจกฎหมายแมํบทในระดับ
พระราชบัญญัติ ให๎ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการฯ 
และรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได๎
หรือไมํ เพียงใด 
 นอกจากนี้ ในการเชื่อมโยงข๎อมูลผํานระบบ National Single Window ของประเทศ
จะต๎องมีการจัดท าระบบให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานสากลเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ในระดับภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Single Window ตํอไป ซึ่งประเทศไทยได๎ลงนามพิธีสารวําด๎วย
กรอบกฎหมายเพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน เมื่อวันที่                
21 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นการลงนามโดยมีเงื่อนไขวําต๎องได๎รับการให๎สัตยาบันอีกครั้งหนึ่ง จึงต๎อง
พิจารณาวําประเทศไทยมีการออกกฎหมายภายในเพ่ือรองรับการให๎สัตยาบันพิธีสารวําด๎วยกรอบ
กฎหมายฯ ดังกลําวแล๎วหรือไมํ อยํางไร 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 
1. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ              

ในประเด็นการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตในการน าเข๎า สํงออก และน าผํานจาก
หนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องผํานระบบ National Single Window โดยมุํงศึกษากฎหมายตํางๆ ของ
หนํวยงานของรัฐผู๎ออกใบอนุญาต พระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการฯ และขณะนี้อยูํระหวําง
ด าเนินการออกกฎหมายอีกฉบับคือ รําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
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2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัญหาข๎อกฎหมายในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ 
National Single Window ระหวํางประเทศไทยกับตํางประเทศ โดยศึกษาจากกฎหมายของประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์ 

3. เพ่ือศึกษาถึงความพร๎อมของประเทศไทยในการให๎สัตยาบันพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ 
เพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียนในประเด็นของกฎหมาย
ภายในประเทศ 

4. เพ่ือศึกษาแนวทางแก๎ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐในประเด็นการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตในการน าเข๎า สํงออก และน าผํานจาก
หนํวยงานของรัฐที่เก่ียวข๎องผํานระบบ National Single Window 

 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา  

 
 ในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตในการน าเข๎า สํงออก และน าผํานจะต๎อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของแตํละหนํวยงานของรัฐผู๎ออกใบอนุญาต  ซึ่งกฎหมายของหนํวยงานของรัฐ
ดังกลําวไมํวําจะอยูํในรูปแบบของพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงสํวนใหญํแล๎ว
จะก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและออกใบอนุญาตให๎ด าเนินการ        
ในรูปแบบของกระดาษตามแบบ และยื่น ณ สถานที่ท่ีก าหนดไว๎ ตํอมาเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
พัฒนามากขึ้น จึงมีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข๎ามาอ านวยความสะดวกแกํผู๎ประกอบการให๎การ
ด าเนินการขอรับใบอนุญาตและออกใบอนุญาตด าเนินการผํานระบบ National Single Window ได๎ 
ซึ่งเป็นการด าเนินการในรูปแบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถกระท า ณ เวลาและสถานที่ใดๆ ก็ได๎ 
กรณีดังกลําวจึงมีความไมํสอดคล๎องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายของหนํวยงานของรัฐ
ผู๎ออกใบอนุญาตได๎ก าหนดไว๎ และจากกฎหมายที่เกี่ยวข๎องในการรองรับการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ National Single Window ได๎แกํ พระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการฯ 
และ รําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ยังไมํมี
กฎหมายฉบับใดก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการแก๎ไขปัญหาทางกฎหมายในประเด็นดังกลําว 
นอกจากนี้ ในการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียนผํานระบบ ASEAN Single 
Window ประเทศสมาชิกได๎รํวมจัดท าข๎อตกลงตํางๆ หนึ่งในนั้นคือ พิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายเพ่ือ
ด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (Protocal on the Legal Framework 
to Implement the ASEAN Single Window) ซึ่งได๎ก าหนดกรอบทางกฎหมายเพ่ือเป็นแนวทาง
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ให๎แกํประเทศสมาชิกด าเนินการออกกฎหมายภายในของตนเพ่ือน ามาบังคับใช๎กับระบบ ASEAN Single 
Window โดยประเทศไทยมีการตรากฎหมายภายในประเทศเพ่ือเป็นการรองรับการปฏิบัติตามพิธีสาร 
วําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ดังกลําวแล๎วเชํนเดียวกัน ฝ่ายบริหารจึงสามารถจัดท าสัตยาบันสารเพ่ือแสดง
ความยินยอมท่ีจะเข๎าผูกพันตามพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ได๎ 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 
 ในการศึกษาวิจัย ผู๎เขียนจะท าการศึกษาโดยมุํงเน๎นประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา
ระบบการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ ณ จุดเดียวในระดับประเทศ (National Single Window) 
และการน าระบบการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ ณ จุดเดียวไปใช๎ในประเทศตํางๆ โดยใน
กรณีนี้จะท าการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการอ านวยความสะดวกทางการค๎าอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศอินโดนีเซีย และสิงคโปร์ และศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบดังกลําวของประเทศไทยจาก
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการฯ และ รําง พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ในประเด็นความชอบด๎วย
กฎหมายของการขออนุญาตและออกใบอนุญาตตามกฎหมายของหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องกับ
ระบบ National Single Window และพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
และวิเคราะห์ถึงความพร๎อมของกฎหมายภายในในการให๎สัตยาบันพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายเพ่ือ
รองรับการด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) 
 
1.5 วิธีการศึกษา 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาวิจัยโดยใช๎วิธีการค๎นคว๎า รวบรวม และวิเคราะห์ข๎อมูล โดยมี
แหลํงข๎อมูลจากหนังสือ บทความ วารสาร เอกสารการประชุม ตัวบทกฎหมาย หนังสือพิมพ์ 
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1. เพ่ือทราบถึงขอบเขตการบังคับใช๎กฎหมายของหนํวยงานของรัฐโดยเฉพาะในประเด็น
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต โดยมุํงศึกษาพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการ
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ส าหรับการน าเข๎า การสํงออก การน าผําน และโลจิสติกส์ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 
และ รําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด๎านการ
น าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ ผํานระบบ National Single Window พ.ศ. …. 

2. ท าให๎ทราบถึงลักษณะการน าระบบการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ ณ 
จุดเดียวไปใช๎ในประเทศตํางๆ ผํานทางบทบัญญัติแหํงกฎหมายของตํางประเทศที่เกี่ยวข๎องกับการ
น าเข๎า สํงออก น าผําน ได๎แกํ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์ 

3. ท าให๎ทราบถึงวิธีการในการพัฒนาระบบการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ 
ณ จุดเดียวของประเทศไทย แนวทางการแก๎ไขปัญหาทางกฎหมายในการท าธุร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ระหวํางหนํวยงานของรัฐกับภาคธุรกิจเอกชนผํานระบบ National Single Window 

4. เพ่ือให๎ทราบถึงแนวทางการพิจารณาความพร๎อมของกฎหมายภายในประเทศใน
การให๎สัตยาบันพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายเพ่ือรองรับด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
จุดเดียวของอาเซียน เพ่ือรองรับการด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน 
(ASEAN Single Window) ตํอไป 
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บทที่ 2 
ความเป็นมา แนวความคิดเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ด้านการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน และโลจิสติกส์ ผ่านระบบ 
National Single Window 

 
2.1 ลักษณะการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน และโลจิสติกส์ผ่านระบบเอกสารที่เป็นกระดาษ  

 
การน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ในอดีตผู๎ประกอบการค๎าจะต๎องสํงข๎อมูล

จ านวนมากไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐไมํวําจะเป็นกรมศุลกากร และหนํวยงานของรัฐตํางๆ 
ที่เป็นผู๎ออกใบอนุญาตให๎กับผู๎ประกอบการน าเข๎า – สํงออกสินค๎าที่ต๎องได๎รับใบอนุญาตเพ่ือการน าเข๎า - 
สํงออก และภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะมีระบบการรับสํงข๎อมูลที่แตกตํางกันไปตามความเหมาะสมของ
แตํละหนํวยงาน โดยอาศัยกระดาษเป็นพ้ืนฐานซึ่งเป็นลักษณะที่เหมือนกัน จึงท าให๎ต๎องมีการสํง
เอกสารที่เป็นกระดาษซึ่งมีเนื้อหาที่เหมือนกันเป็นจ านวนมากไปยังทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องหลายครั้ง 
ท าให๎เกิดความซ้ าซ๎อน เสียเวลา ใช๎คําใช๎จํายสูง และอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได๎อันเป็นอุปสรรค         
ในการพัฒนาการค๎าของประเทศ และสํงผลกระทบตํอการแขํงขันทางการค๎าระหวํางประเทศด๎วย 
โดยเฉพาะหากพิจารณาในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมีเงินทุนไมํมากแล๎ว การที่
จะต๎องน าเงินทุนมาเป็นคําใช๎จํายในการรับสํงข๎อมูลซึ่งต๎องใช๎กระดาษเป็นจ านวนมากๆ แทนที่จะน า
เงินทุนไปลงทุนพัฒนาธุรกิจให๎เจริญเติบโตขึ้นไปยํอมสํงผลกระทบตํอผู๎ประกอบการดังกลําวเป็นอยํางมาก 
และหากในประเทศใดมีผู๎ประกอบธุรกิจสํวนใหญํเป็นภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแล๎ว             
ยํอมสํงผลกระทบตํอการพัฒนาการค๎าภายในประเทศและสํงผลกระทบตํอในระดับสากลด๎วย 
  การด าเนินการทางการค๎าซึ่งอาศัยเอกสารที่เป็นกระดาษเป็นพ้ืนฐานจึงมีข๎อจ ากัด 
ทั้งตํอภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ดังนี้1 

1. ภาครัฐ 
 1.1 การควบคุมตรวจสอบการด าเนินการทางการค้าท าได้ยาก 
 1.2 ขาดความโปร่งใส 

                                           
1
 สิริญญา อรัญนารถ, “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกทาง

การค๎าอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษากรณีการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ ณ จุดเดียว ,” 
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), น.4-5. 



8 
 
 1.3 การด าเนินการทางการค้ามีจ านวนมากและมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน ทั้งยังใช้

เวลานาน 
 1.4 ขั้นตอนการด าเนินการไม่เป็นระบบ 
 1.5 เอกสารที่เป็นกระดาษมีจ านวนมาก  
2. ภาคธุรกิจเอกชน 
 2.1 คําใช๎จํายในการท าธุรกรรมทางการค๎าแตํละครั้งสูง 
 2.2 ขั้นตอนในการด าเนินการไมํเป็นระบบ 
 2.3 ระยะเวลาในการด าเนินการนาน 
 2.4 เอกสารที่เป็นกระดาษมีจ านวนมาก 
 

2.2 ลักษณะการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน และโลจิสติกส์ระยะเริ่มพัฒนาไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 
 ตํอมาการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ได๎พัฒนาไปอยํางรวดเร็ว จึงมีการ
พัฒนาระบบการด าเนินการทางการค๎าจากเดิมที่อาศัยกระดาษเป็นพ้ืนฐานมาเป็นระบบการค๎าแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให๎เกิดความสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยและนําเชื่อถือมากขึ้นในการรับสํง
ข๎อมูลระหวํางหนํวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน แตํอยํางไรก็ดี การเริ่มใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ในระยะเริ่มต๎นนี้ยังคงเป็นอุปสรรคในทางการค๎าอยูํ เนื่องจากการรับสํงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําว      
ยังไมํเป็นระบบ ขาดความเชื่อมโยงกันระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งสํงผลกระทบตํอการพัฒนา   
การค๎าในประเทศและการแขํงขันกับประเทศตํางๆ ในระดับสากลด๎วย 
  การด าเนินการทางการค๎าซึ่งเริ่มพัฒนาไปสูํระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงมีข๎อจ ากัดทั้งตํอ
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ดังนี้2  
  1. ภาครัฐ  
 1.1 การควบคุมตรวจสอบการด าเนินการทางการค๎าท าได๎ยาก  
 1.2 การด าเนินการทางการค๎ามีจ านวนมาก 
 1.3 ขั้นตอนการด าเนินการไมํเป็นระบบ 
 1.4 ขาดความโปรํงใส 
 2. ภาคธุรกิจเอกชน 
  2.1 คําใช๎จํายในการท าธุรกรรมทางการค๎าแตํละครั้งยังคงสูงอยูํ 

                                           
2
 เพ่ิงอ้าง. 
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  2.2 ขั้นตอนในการด าเนินการไมํเป็นระบบ 
  2.3 ระยะเวลาในการด าเนินการนาน 
 
2.3 ระบบ National Single Window 

 
2.3.1 ความหมายของระบบ National Single Window 

 UN/CEFACT ได๎ก าหนดค านิยามของระบบการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการ
ติดตํอ ณ จุดเดียว (The Single Window System) ไว๎ใน UN/CEFACT Recommendation No.33 
วํา “ระบบการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ ณ จุดเดียว คือ การอ านวยความสะดวกในการ
รับสํงข๎อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารที่เป็นกระดาษแกํทุกฝ่าย       
ที่เกี่ยวข๎องในทางการค๎าและการขนสํง โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องสามารถสํงข๎อมูลเพียงครั้งเดียวเข๎าสูํ
ระบบเพ่ือด าเนินการทางการค๎าทุกขั้นตอน ถ๎าเป็นข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์การสํงข๎อมูลเข๎าสูํระบบครั้งเดียว
ก็เพียงพอ”3 ดังนั้น ระบบการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ ณ จุดเดียวในระดับประเทศ 
(National Single Window) จึงหมายถึง ระบบพ้ืนฐานซึ่งใช๎ภายในประเทศโดยจะมีหนํวยงานที่ท าหน๎าที่
รับข๎อมูลจากผู๎ประกอบการค๎าตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องไมํวําในรูปแบบเอกสารที่เป็นกระดาษหรือข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ แล๎วท าการสํงไปยังหนํวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องตํอไป ระบบที่พัฒนาจากระดับพ้ืนฐาน
จะเป็นรูปแบบที่มีระบบการรับสํงข๎อมูลโดยอัตโนมัติเพียงแหํงเดียวทั้งส าหรับภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน โดยท าหน๎าที่ดูแลตั้งแตํการรวบรวมข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช๎ข๎อมูล การรับสํงข๎อมูลทางการค๎า
ทั้งในประเทศและระหวํางประเทศ 

2.3.2 วัตถุประสงค์ของระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดต่อ ณ จุดเดียว 
 วัตถุประสงค์ของระบบการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ ณ จุดเดียว คือ 

การรับสํงข๎อมูลเพียงครั้งเดียวระหวํางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนในการด าเนินการทางการค๎า               
ทุกขั้นตอน เพ่ือให๎การแลกเปลี่ยนข๎อมูลทางการค๎าระหวํางกันมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น            
โดยอาศัยมาตรฐานการรับสํงและแลกเปลี่ยนข๎อมูลที่เป็นสากลซึ่งระบบ National Single Window 

                                           
3 A facility that allows parties involved in trade and transport to lodge 

standardized information and documents with a single entry point to fulfill all import, 
export and transit-related regulatory requirements. If information is electronic, then 
individual data elements should only be submitted once 



10 
 

เป็นระบบที่ได๎รับการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือก าจัดกระบวนการทางการค๎าตํางๆ ที่ไมํจ าเป็นออกไป โดยมี
วิธีการด าเนินการ ดังตํอไปนี้4  

 1. การวิเคราะห์กระบวนการด าเนินการตํางๆ และท าให๎สอดคล๎องกัน 
 2. การท าให๎การรับสํงข๎อมูลภายในประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน 

 3. การท าให๎การรับสํงและแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน
 4. การท าให๎การรับสํงข๎อมูลงํายและสะดวกมากขึ้นโดยอาศัยมาตรฐานเดียวกัน
 5. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข๎อมูลให๎สอดคล๎องกัน 

2.3.3 ประโยชน์ของระบบ National Single Window 
 UN/CEFACT ได๎กลําวถึงประโยชน์ของระบบ National Single Window ไว๎
ดังนี้ 

1. ระบบดังกลําวสามารถอนุญาตให๎มีการเข๎าถึงข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องเพ่ือแลกเปลี่ยน
และใช๎ข๎อมูลรํวมกันระหวํางภาครัฐและหนํวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง 

 2. หนํวยงานภาครัฐสามารถจัดเก็บคําธรรมเนียมตํางๆ ส าหรับการจัดหาข๎อมูล
ทางการค๎าตํางๆ ได๎  

 3. ระบบดังกลําวท าให๎เกิดความม่ันใจได๎วําการแลกเปลี่ยนข๎อมูลในการประกอบ
การค๎าระหวํางประเทศจะได๎รับการคุ๎มครองโดยกฎหมาย เชํน การคุ๎มครองสิทธิความเป็นสํวนตัว 
การเก็บรักษาข๎อมูลเป็นความลับ และมีความปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนข๎อมูล เป็นต๎น 

 4. ระบบดังกลําวมีการควบคุมโดยอาศัยความรํวมมือกันระหวํางหนํวยงาน
ภาครัฐหลายหนํวยงาน 

 5. ระบบดังกลําวชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรับสํงและ
แลกเปลี่ยนข๎อมูล เนื่องจากมีการควบคุมดูแลโดยภาครัฐ และยังชํวยลดคําใช๎จํายในการด าเนินการ
ตํางๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

 นอกจากนี้ ประโยชน์ที่ได๎รับจากระบบดังกลําวสามารถแยกพิจารณาในแงํของ
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนได๎ดังนี้5  

 1. ประโยชน์ตํอภาครัฐ  
 1.1 ภาครัฐสามารถเก็บคําธรรมเนียมจากการเข๎ารับบริการในระบบการให๎ 

บริการแบบเบ็ดเสร็จจาการติดตํอ ณ จุดเดียวได๎ 

                                           
4
 สิริญญา อรัญนารถ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.12. 

5
 เพ่ิงอ้าง, น.15. 
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 1.2 ระบบดังกลําวท าให๎มีการรํวมมือกันระหวํางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
 1.3 ภาครัฐสามารถก าหนดวิธีการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือควบคุมและ

บังคับใช๎ในการเข๎ารับบริการในระบบดังกลําวได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 1.4 ภาครัฐสามารถด าเนินการตํางๆ ได๎อยํางโปรํงใส 
 1.5 ระบบดังกลําวท าให๎ประเทศมีความสามารถในการแขํงขันทางการค๎า 

เพ่ิมสูงขึ้น 
 1.6 ระบบดังกลําวท าให๎ผู๎เข๎ารับบริการ รวมทั้งหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

ไมํต๎องกังวลในเรื่องเอกสารสูญหายระหวํางการด าเนินการ 
 1.7 ระบบดังกลําวชํวยป้องกันการปลอมแปลงเอกสารตํางๆ ได๎ 
 2. ประโยชน์ตํอภาคธุรกิจเอกชน  

  2.1 ระบบดังกลําวชํวยลดคําใช๎จํายและความลําช๎าในการด าเนินการทาง
การค๎า 

  2.2 ระบบดังกลําวท าให๎การตรวจและปลํอยสินค๎ามีความรวดเร็วมากขึ้น 
  2.3 ภาคธุรกิจเอกชนสามารถคาดการณ์และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบตํางๆ ได๎ 
  2.4 ระบบดังกลําวท าให๎ภาคธุรกิจเอกชนมีความสามารถในการแขํงขันทาง

การค๎าเพ่ิมสูงขึ้น 
  2.5 ระบบดังกลําวท าให๎ผู๎เข๎ารับบริการ รวมทั้งหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

ไมํต๎องกังวลในเรื่องเอกสารสูญหายระหวํางการด าเนินการ 
  2.6 ระบบดังกลําวชํวยป้องกันการปลอมแปลงเอกสารตํางๆ ได๎ 

2.3.4 รูปแบบของ National Single Window 
 รูปแบบของ National Single Window มีหลายประเภทด๎วยกัน ซึ่งการจะ
เลือกใช๎รูปแบบใดนั้นขึ้นอยูํกับเงื่อนไขและความต๎องการของแตํละประเทศ ดังนี้6 

2.3.4.1 เรื่องเงินทุน 
(1) ประเทศที่ภาครัฐเป็นผู๎รับผิดชอบเรื่องเงินทุน ได๎แกํ สาธารณรัฐเกาหลี 

ประเทศฟินแลนด์ ประเทศสวีเดน และสหรัฐอเมริกา เป็นต๎น 
(2) ประเทศท่ีภาคธุรกิจเอกชนเป็นผู๎รับผิดชอบในเรื่องเงินทุน ได๎แกํ ประเทศ

สิงคโปร์ ประเทศกัวเตมาลา และประเทศเยอรมัน เป็นต๎น 

                                           
6
 เพ่ิงอ้าง, น.16. 



12 
 

(3) ประเทศที่ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนรํวมกันรับผิดชอบในเรื่องเงินทุน 
ได๎แกํ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐเซเนกัล เป็นต๎น 

2.3.4.2 เรื่องการให้บริการระบบ  
(1) ประเทศที่ก าหนดให๎การใช๎บริการเป็นแบบบังคับ ได๎แกํ สาธารณรัฐ

เกาหลี ประเทศฟินแลนด์ ประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศสวีเดน และ
สหรัฐอเมริกา เป็นต๎น 

(2) ประเทศที่ไมํได๎ก าหนดให๎การใช๎บริการระบบเป็นแบบบังคับ ได๎แกํ 
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศสวีเดน และสหรัฐอเมริกา 
เป็นต๎น 

2.3.4.3 เรื่องค่าบริการ 
(1) ประเทศที่ไมํได๎คิดคําบริการในการใช๎บริการระบบ ได๎แกํ ประเทศ

ฟินแลนด์ ประเทศสวีเดน และสหรัฐอเมริกา เป็นต๎น 
(2) ประเทศที่คิดคําบริการในการใช๎บริการระบบ ได๎แกํ สาธารณรัฐเกาหลี 

ประเทศสิงคโปร์ ประเทศกัวเตมาลา ประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย และ
สาธารณรัฐเซเนกัล เป็นต๎น 

2.3.5 ปัจจัยในการพัฒนาระบบ National Single Window 
 ปัจจัยในการพัฒนาระบบ National Single Window มีหลายประการ ได๎แกํ7 
 1. ความพร๎อมในเรื่องโครงสร๎างของกฎหมาย 
 2. ความเข๎มแข็งของหนํวยงานที่เป็นผู๎น าในการพัฒนาระบบ 
 3. การรํวมมือกันระหวํางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ไมํใชํแคํเพียง B2B8 
เทํานั้น แตํรวมถึง B2G9 และ G2G10 ด๎วย 
 4. เงินทุนที่เพียงพอ 
 5. การให๎ความรู๎และประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ 
 6. ความพร๎อมในเรื่องโครงสร๎างพ้ืนฐานของ Information Technology (IT) 
เชํน Network, Hardware, Software เป็นต๎น 

                                           
7
 เพ่ิงอ้าง, น.17. 

8
 B2B หมายถึง ระหว่างภาคธุรกิจด้วยกัน 

9
 B2G หมายถึง ระหว่างภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ 

10
 G2G หมายถึง ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน 
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 7. การน าระบบและแนวทางตามมาตรฐานสากลมาใช๎ในประเทศ 
 8. ระบบใช๎งานที่งําย และสะดวก 
 9. การน าเทคโนโลยีอ่ืนๆ มาใช๎เพ่ือพัฒนาการด าเนินการทางการค๎าที่เกี่ยวข๎อง 
เชํน BPM (Business Process Management), Trusted Platform of Reinforced Security 
Technology, Supporting Industry SCM with Global Visibility and RFID เป็นต๎น 
 
2.4 ระบบ National Single Window ของประเทศไทย 

 
ปัจจุบันผู๎ประกอบการค๎าระหวํางประเทศต๎องติดตํอสื่อสารกับหนํวยงานภาครัฐ      

หลายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการน าเข๎า การสํงออก การขอใบอนุญาต และใบรับรองตํางๆ รวมถึง
การติดตํอสื่อสารระหวํางภาคธุรกิจ เชํน ผู๎ให๎บริการโลจิสติกส์ บริษัทเรือ สายการบิน และบริษัท
ประกันภัย เป็นต๎น ซึ่งหนํวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจบางสํวนยังคงด าเนินการด๎วยระบบเอกสาร        
ท าให๎เกิดความลําช๎าความซ้ าซ๎อนของการจัดท าการจัดสํงเอกสารข๎อมูลและต๎องใช๎เวลาตลอด
กระบวนการนานหลายวันกวําจะแล๎วเสร็จ ท าให๎หนํวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจมีภาระต๎นทุนสูง
เกี่ยวกับคําใช๎จํายในการจัดการเอกสาร คําใช๎จํายด๎านบุคลากร คําใช๎จํายการเดินทางติดตํอสื่อสาร
ระหวํางหนํวยงาน รวมถึงคําใช๎จํายด๎านระบบสินค๎าคงคลังประกอบกับหนํวยงานภาครัฐและ              
ภาคธุรกิจจ านวนมากขาดการเชื่อมโยงข๎อมูลกันแบบบูรณาการ ท าให๎ผู๎ประกอบการค๎ามีต๎นทุนสูง
และไมํสามารถแขํงขันกับผู๎ประกอบการค๎าในตํางประเทศได๎ 

กรณีดังกลําวจึงสอดคล๎องกับข๎อเสนอแนะการพัฒนาระบบ Single Window ของ
องค์การสหประชาชาติและความตกลงอาเซียนส าหรับการพัฒนา ASEAN Single Window กลําวถึง
การค๎าระหวํางประเทศในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการค๎าและการขนสํง
ระหวํางประเทศจะต๎องจัดเตรียมและสํงข๎อมูลหรือเอกสารตํางๆ จ านวนหลายชุดให๎กับหนํวยงาน
ภาครัฐหลายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการตรวจสอบและควบคุมการน าเข๎า การสํงออก และการขนสํง
ตามข๎อก าหนดและความต๎องการของแตํละหนํวยงาน และบํอยครั้งที่ข๎อมูลเอกสารค าขอและเอกสาร
แนบตํางๆ ต๎องถูกจัดสํงไปยังหลายหนํวยงานเพ่ือยื่นแสดงการขออนุมัติตํางๆ ในขณะที่หนํวยงาน       
แตํละแหํงมีระบบการท างานแตกตํางกัน ข๎อก าหนดและความต๎องการที่แตกตํางกันของหลาย
หนํวยงานเหลํานี้กํอให๎เกิดปัญหาความลําช๎าและเป็นภาระคําใช๎จํายแกํทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ          
อันเป็นอุปสรรคส าคัญตํอการพัฒนาการค๎าระหวํางประเทศให๎มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอยําง
เข๎มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว 
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การน าระบบ Single Window มาใช๎จะชํวยจัดการปัญหาดังกลําวได๎ในระยะยาวโดย
ผู๎ประกอบการค๎าสามารถสํงข๎อมูลเพียงครั้งเดียวเข๎าสูํระบบ Single Window และระบบนี้สามารถ
ประมวลผลและน าข๎อมูลสํงให๎หนํวยงานตํางๆที่เกี่ยวข๎องโดยอัตโนมัติ  ท าให๎เกิดการประสาน          
ความรํวมมือและการใช๎ข๎อมูลรํวมกันระหวํางระบบงานของหนํวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจอันน าไปสูํ
ผลประโยชน์รํวมกันในด๎านการค๎าระหวํางประเทศของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย การใช๎ระบบ Single Window 
จะชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมของภาครัฐและสามารถลดคําใช๎จําย        
ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ เนื่องจากสามารถเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลตํางๆได๎มีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบ 
Single Window จึงเป็นระบบที่น ามาใช๎เป็นเครื่องมือในการอ านวยความสะดวกทางการค๎าเพ่ือลด
อุปสรรคตํางๆ และสร๎างประโยชน์ให๎กับทุกฝ่ายในสังคมการค๎าระหวํางประเทศ ซึ่งประเทศไทยได๎มี
การน าระบบ National Single window มาใช๎ โดยมีรายละเอียดดังนี้11 

2.4.1 ความเป็นมาของระบบ National Single Window ของประเทศไทย 
 ระบบ National Single Window ของประเทศมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการเพ่ือให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอเพียงจุดเดียว เชํน 
ผู๎น าเข๎า ผู๎สํงออก ตัวแทนออกของ และผู๎ประกอบการขนสํงสามารถสํงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยไมํต๎อง
กรอกข๎อมูลที่ซ้ าซ๎อนกัน ลดความผิดพลาด และลดการท างานที่ไมํสร๎างคุณคําเพ่ิมอีก ทั้งยังสามารถ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลกับทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได๎อยํางสะดวกรวดเร็วแบบครบวงจร 
ท าให๎ลดต๎นทุนการบริหารการจัดการและการใช๎ทรัพยากรตํางๆ ตลอดกระบวนการค๎าระหวําง
ประเทศ และสอดคล๎องกับการด าเนินการตามความตกลงอาเซียนส าหรับการพัฒนา ASEAN Single 
Window ด๎วย 
 กรมศุลกากรได๎รับมอบหมายจากรัฐบาลให๎เป็นเจ๎าภาพหลักในการจัดตั้งระบบ 
National Single Window ของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 ตาม          
ความตกลงอาเซียน ส าหรับการจัดตั้ง ASEAN Single Window ประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ 
ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด๎วย มีข๎อผูกพันในการจัดตั้งระบบ National Single Window ภายในปี 2551 
ส าหรับประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) ต๎องด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในปี 2555 
ทั้งนี้ ระบบ National Single Window ของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นสามารถเชื่อมโยงกับทุกประเทศ
ทั่วโลก โดยไมํได๎จ ากัดเฉพาะกลุํมประเทศสมาชิกอาเซียนเทํานั้น 

                                           
11

 กรมศุลกากร, “THAILAND NATIONAL SINGLE WINDOW (March 2016),” 
สืบค๎นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559, จาก https://www.thainsw.net/INSW/SecurityServlet 
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 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสํง
สินค๎าและบริการของประเทศ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ก าหนดให๎มีคณะกรรมการ       
คณะหนึ่งเรียกวํา “คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสํงสินค๎าและบริการของประเทศ” 
เรียกโดยยํอวํา “กบส.” ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เพ่ือท าหน๎าที่ก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสํงสินค๎าและ
บริการของประเทศ ให๎สามารถบูรณาการได๎อยํางเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพอยํางตํอเนื่อง 
 คณะกรรมการ กบส. ได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการ
ส าหรับการน าเข๎า การสํงออก และโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 โดยมีเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษา และปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานอนุกรรมการ เพ่ือท าหน๎าที่ 
ดังตํอไปนี้ 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติการและบูรณาการแผนงาน โครงการและกรอบแผน
งบประมาณ เพ่ือการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศ  
 2. พิจารณาและให๎ข๎อเสนอแนะหรือด าเนินการปรับแก๎กฎระเบียบ ข๎อบังคับ 
และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาระบบ National Single Window ตามท่ีเหมาะสม  
 3. ก ากับ ดูแล ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานความก๎าวหน๎าตํอ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสํงสินค๎าและบริการของประเทศทุก 6 เดือน  
 4. แตํงตั้งคณะท างาน เพ่ือชํวยเหลือหรือปฏิบัติงานได๎ตามความเหมาะสม 
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการ กบส. มอบหมาย  
และได๎แตํงตั้ งคณะอนุกรรมการเพ่ือปรับลดขั้นตอนกระบวนการท างานหนํวยงานภาครัฐ                    
รายยุทธศาสตร์ (น้ าตาล ข๎าว ยางพาราสินค๎าแชํแข็ง และวัตถุอันตราย) เพ่ือท าหน๎าที่ ดังตํอไปนี้ 
 1. ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินการศึกษาการปรับลดขั้นตอนเอกสาร 
และระยะเวลาในกระบวนการน าเข๎า สํงออกของแตํละสินค๎ายุทธศาสตร์ (น้ าตาล ข๎าว ยางพารา 
สินค๎าแชํแข็งและวัตถุอันตราย) ให๎สอดคล๎องตามวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และผลักดันให๎เกิดผลในทางปฏิบัติ  
 2. เสนอแนะแนวทางการปรับลดขั้นตอนกระบวนงาน และ/หรือกฎระเบียบ          
ที่เก่ียวข๎องเพ่ือให๎แตํละหนํวยงานน าไปพิจารณา ปรับปรุงแก๎ไข ตํอไป  
 3. ประสาน เรํงรัด และติดตามผลการปฏิบัติงานของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง         
ให๎เป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนดและบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยํางจริงจัง  
 4. แตํงตั้งคณะท างานเพ่ือชํวยเหลือหรือปฏิบัติงานได๎ตามความเหมาะสม เพ่ือ
ด าเนินการตามที่คณะอนุกรรมการหรือประธานอนุกรรมการมอบหมาย 
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 5. เชิญผู๎แทนหนํวยงานภาครัฐและเอกชนมาชี้แจงข๎อเท็จจริงหรือให๎ข๎อมูลตํอ
คณะอนุกรรมการรวมทั้งเรียกเอกสารที่เกี่ยวข๎องเพ่ือใช๎ประกอบการพิจารณา  
 6. ปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ตามที่ประธานกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขนสํงสินค๎าและบริการของประเทศมอบหมาย  
 7. รายงานผลการด าเนินการให๎คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขนสํงสินค๎าและบริการของประเทศพิจารณาทุก 3 เดือน  
 นอกจากนี้ กรมศุลกากรได๎แตํงตั้งคณะกรรมการก ากับการพัฒนา National 
Single Window และคณะท างานด๎านเทคนิคและออกแบบระบบงานที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาระบบ 
National Single Window ของประเทศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 เพ่ือน าไปสูํภาคปฏิบัติอยําง          
เป็นรูปธรรมในการบูรณาการการเชื่อมโยงข๎อมูลหนํวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ อ านวยความสะดวก
ผู๎ประกอบการค๎าน าเข๎า สํงออก และโลจิสติกส์ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันทางการค๎า 
การลงทุน และท าให๎กระบวนการโลจิสติกส์โดยรวมของประเทศดีข้ึน 

2.4.2 วัตถุประสงค์ของระบบ National Single Window ของประเทศไทย 
 ระบบ National Single Window ของประเทศมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการเพ่ือให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอเพียงจุดเดียว  เชํน 
ผู๎น าเข๎า ผู๎สํงออก ตัวแทนออกของ และผู๎ประกอบการขนสํงสามารถสํงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยไมํต๎อง
กรอกข๎อมูลที่ซ้ าซ๎อนกัน ลดความผิดพลาด และลดการท างานที่ไมํสร๎างคุณคําเพ่ิม อีกทั้งยังสามารถ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลกับทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได๎อยํางสะดวกรวดเร็วแบบ          
ครบวงจร ท าให๎ลดต๎นทุนการบริหารการจัดการ และการใช๎ทรัพยากรตํางๆ ตลอดกระบวนการค๎า
ระหวํางประเทศและสอดคล๎องกับการด าเนินการตามความตกลงอาเซียนส าหรับการพัฒนา ASEAN 
Single Window ด๎วย 

 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ National Single Window ของประเทศ            
มีขอบเขตรวมถึงการลดขั้นตอนการท างานระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  โดยการปรับปรุงและ         
ลดขั้นตอนกระบวนการท างานระหวํางหนํวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข๎องในลักษณะของ
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพ่ือให๎เอกสารตํางๆ  เชํน 
ใบอนุญาตการน าเข๎า ใบอนุญาตการสํงออก และใบรับรองตํางๆ ที่ออกโดยหนํวยงานหนึ่งสามารถ      
ที่จะจัดสํงทางอิเล็กทรอนิกส์อยํางอัตโนมัติไปให๎ทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได๎
อยํางครบวงจร ท าให๎ภาพรวมของการประกอบการค๎ามีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ          
สูงมากยิ่งข้ึน 
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2.4.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากระบบ National Single Window ของ
ประเทศไทย 
 1. ประเทศไทยมีระบบ National Single Window พร๎อมส าหรับการเชื่อมโยง
ข๎อมูลกับหนํวยงานตํางๆ ทั้งภายในและตํางประเทศสอดคล๎องตามความตกลงของประเทศสมาชิก
อาเซียน ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของความส าเร็จในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN 
Economic Community : AEC) รวมถึงการเชื่อมโยงข๎อมูลกับกลุํมประเทศอ่ืนๆ 
 2. การน าเข๎าสํงออกสะดวกรวดเร็ว สามารถประหยัดคําใช๎จํายมากยิ่งขึ้น และ
พัฒนาไปสูํการให๎บริการแบบไร๎เอกสารอยํางครบวงจรทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการค๎าระหวําง
ประเทศและระบบโลจิสติกส์ 
 3. กรมศุลกากรและหนํวยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองตํางๆ สามารถ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กันได๎ และสามารถพัฒนาการให๎บริการแบบไร๎เอกสารอยําง     
เต็มรูปแบบในอนาคต 
 4. หนํวยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองตํางๆ สามารถลดการใช๎เอกสาร
ใบอนุญาตและใบรับรองตํางๆ ท าให๎เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการและการให๎บริการ
ผู๎ประกอบการค๎าแบบครบวงจร 
 5. ผู๎ประกอบการสามารถใช๎ข๎อมูลเพียงชุดเดียวในการติดตํอหลายสํวนราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ท าให๎ลดความซ้ าซ๎อนในการจัดท าจัดสํงติดตามและจัดเก็บข๎อมูล 
 6. ผู๎ประกอบการสามารถลดต๎นทุนและคําใช๎จําย ตลอดกระบวนการน าเข๎า 
สํงออก และโลจิสติกส์ ท าให๎การน าเข๎าสํงออกมีความสะดวกรวดเร็วและเพ่ิมความสามารถในการ
แขํงขันทางด๎านการค๎าระหวํางประเทศ 
 7. ความสะดวกรวดเร็วและการมีต๎นทุนต่ าจะชํวยดึงดูดนักลงทุนตํางชาติให๎หันมา
ลงทุนในประเทศมากขึ้น 
 8. ลดเวลาและคําใช๎จํายในการเดินทางติดตํอหนํวยงานตํางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนท าให๎ชํวยลดการใช๎พลังงาน 

2.4.4 ภาพรวมการพัฒนาระบบ National Single Window ของประเทศไทย 
 ระบบ National Single Window เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข๎อมูล
หนํวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G, G2B และ B2B) ส าหรับการน าเข๎าสํงออกและโลจิสติกส์ 
รองรับการเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ  โดยระบบ 
National Single Window เป็นระบบอ านวยความสะดวกและบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
ควบคูํไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให๎บริการและการลดรูปเอกสารโดยอ านวยความสะดวก
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ให๎ผู๎ใช๎บริการ (เชํน ผู๎ประกอบการน าเข๎า สํงออก และโลจิสติกส์) สามารถท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กับหนํวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร๎เอกสารเชํนการจัดเตรียม
ข๎อมูลเพียงครั้งเดียวในการขอใบอนุญาตและใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์และการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรใบขนสินค๎าและช าระคําภาษีอากรแบบอัตโนมัติการใช๎ข๎อมูลรํวมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข๎อง
รวมถึงการเชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหวํางหนํวยงานภาครัฐภายในประเทศและ      
การเชื่อมโยงข๎อมูลภาคธุรกิจระหวํางประเทศโดยผู๎ใช๎บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตาม
ผลในทุกๆ ขั้นตอนของการด าเนินงานน าเข๎าสํงออก และการอนุมัติตํางๆ ผํานทางอินเทอร์เน็ตได๎ 
(NSW e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยมีรูปแบบของการบูรณาการเชื่อมโยงข๎อมูล
ระหวํางหนํวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจกับระบบ National Single Window ของประเทศดังนี้ 
 

 
2.1 แผนภาพรูปแบบของการบูรณาการเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางหนํวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ 

กับระบบ National Single Window ของประเทศ 
 

2.4.5 ขอบเขตการพัฒนาระบบ National Single Window ของประเทศไทย 

 ขอบเขตการพัฒนาระบบ National Single Window ของประเทศไทยส าหรับ
การน าเข๎าการสํงออกและโลจิสติกส์ประกอบด๎วยกิจกรรมหลักๆ ดังนี้ 

 1. การจัดตั้งระบบ National Single Window ท าหน๎าที่เป็นศูนย์กลางการ
เชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการระหวํางหนํวยงานภาครัฐ (G2G) ที่เกี่ยวข๎องกับการน าเข๎า การสํงออก 
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การออกใบอนุญาต และใบรับรองตํางๆ การเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2B) 
รวมถึงการเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางภาคธุรกิจ (B2B) และ e-Logistics ในอนาคต 

 2. การจัดตั้งระบบ National Single Window ท าหน๎าที่เป็นศูนย์กลางการ
เชื่อมโยงข๎อมูลกับทุก Electronic Windows ที่มีอยูํแล๎ว ท าให๎ภาคธุรกิจสามารถเชื่อมโยงข๎อมูลกับ
ทุกหนํวยงานที่อยูํตํางระบบ Electronic Window ได๎โดยอัตโนมัติ 

 3. การจัดตั้งระบบ National Single Window ท าหน๎าที่เป็นศูนย์กลางการ
เชื่อมโยงข๎อมูลกับหนํวยงานตํางประเทศ เชํน การเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางประเทศสมาชิก ASEAN 
และ APEC เป็นต๎น รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงข๎อมูลกับหนํวยงานตํางประเทศของภาคธุรกิจด๎วย 

 4. การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการเชื่อมโยงข๎อมูลของประเทศให๎เป็นสากล 
เพ่ือให๎ระบบคอมพิวเตอร์ของทุกหนํวยงานสามารถสื่อสารกันเข๎าใจเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 5. การพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการท างานการติดตํอสื่อสารระหวํางหนํวยงาน
ภาครัฐและภาคธุรกิจให๎สั้นลง โดยการสื่อสารกันผํานระบบ National Single Window แทนการสื่อสาร
ระหวํางบุคคล 

 6. การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยการให๎บริการระบบ National Single Window 
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือรักษาความลับและความปลอดภัยของข๎อมูลทางการค๎าของหนํวยงานภาครัฐ
และภาคธุรกิจ และมีกลไกการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 

 7. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการค๎าระหวํางประเทศของ
สํวนราชการตํางๆ เพ่ือรองรับการการค๎าไร๎กระดาษท้ังภายในประเทศและระหวํางประเทศ 

 8. การพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจให๎บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง 
รวมถึงการพัฒนาความรํวมมือกับองค์การระหวํางประเทศเชํน APEC, ASEAN, WCO และ UN เป็นต๎น 

2.4.6 ลักษณะงานบริการของระบบ National Single Window ในปัจจุบัน 
 ระบบ National Single Window ของประเทศท าหน๎าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง

ข๎อมูลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของประเทศ โดยเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการระหวํางหนํวยงาน
ภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการค๎าระหวํางประเทศโดยผู๎ประกอบการค๎าจัดท าข๎อมูล            
เพียงครั้งเดียว หรือจัดเตรียมเอกสารเพียงหนึ่งชุดแล๎วสํงให๎ระบบ National Single Window ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นระบบ National Single Window จะท าหน๎าที่สํงข๎อมูลเหลํานั้นให๎ทุกหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎องรวมถึงธุรกรรมการช าระเงิน โดยผู๎ใช๎บริการไมํต๎องเสียเวลาและคําใช๎จํายเกี่ยวกับ       
การจัดท าข๎อมูลหลายชุดเพ่ือจัดสํงให๎หลายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเนื่องจากระบบ National Single 
Window ท าหน๎าที่เชื่อมโยงข๎อมูลกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเองโดยอัตโนมัติ  สอดคล๎องตามรูปแบบ
การให๎บริการแบบ Single window รวมถึงท าหน๎าที่เป็น National Gateway ส าหรับการเชื่อมโยง
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ข๎อมูลกับหนํวยงานภายในประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ นอกภูมิภาคอาเซียน ซึ่งระบบ 
National Single Window มีบริการหลักๆ ประกอบด๎วย 

 1. การบริการเว็บไซต์ (www.thainsw.net) ระบบ National Single Window 
ของประเทศประกอบด๎วยบริการข๎อมูลขําวสารการน า เข๎าสํงออกที่เกี่ยวข๎องกับการค๎าระหวําง
ประเทศ เชํน กฎหมายและระเบียบการจัดตั้ง National Single Window และ ASEAN Single 
Window มาตรฐานข๎อมูลมาตรฐานการเชื่อมโยงข๎อมูลกลุํมผู๎ใช๎บริการประกอบด๎วยสาธารณชนทั่วไป 
และผู๎รับบริการจากหนํวยงานภาครัฐและผู๎ประกอบการที่เกี่ยวข๎องกับการน าเข๎า สํงออก และโลจิสติกส์ 
โดย National Single Window Website ประกอบด๎วยข๎อมูลเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวก      
ทางการค๎าภายในประเทศและระหวํางประเทศ เชํน 

  1.1 นโยบายการพัฒนาระบบ National Single Window และ ASEAN Single 
Window รวมถึงความรํวมมือระหวํางประเทศอ่ืนๆ 

 1.2 บทความเกี่ยวกับระบบ National Single Window ของประเทศไทย
และ ASEAN Single Window 

 1.3 สถิติการใช๎บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.4 รายงานความก๎าวหน๎าของโครงการนี้และโครงการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ

การน าเข๎า และการสํงออกของ 36 หนํวยงานของรัฐ 
 1.5 เอกสารการประชุมคณะกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา

ระบบ National Single Window ของประเทศในโครงการนี้และโครงการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน าเข๎า
และการสํงออกของ 36 หนํวยงานของรัฐ 

 1.6 เอกสารประกอบส าหรับงานสัมมนาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน าเข๎า 
สํงออก และโลจิสติกส์ รวมถึงเอกสารประกอบการบรรยายในตํางประเทศ 

 1.7 มาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่มีการใช๎ในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศและระหวํางประเทศ 

 1.8 รหัสมาตรฐานสากลตํางๆ เชํน รหัสประเทศ รหัสอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
รหัสสถานที่ เป็นต๎น 

 1.9 เอกสารมาตรฐานการเชื่อมโยงข๎อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัย 
รวมถึงมาตรฐานการใช๎ระบบกุญแจคูํและลายมือชื่อแบบดิจิตอล 

 1.10 แผนงานและเอกสารการพัฒนาโครงการน ารํอง ASEAN Single Window 
 1.11 กฎหมายและระเบียบของทุกสํวนราชการ รวมถึงความตกลงระหวําง

หนํวยงานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบการบูรณาการ 
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 1.12 ความตกลงอาเซียนและพิธีสารอาเซียนส าหรับการจัดตั้ง ASEAN 
Single Window 

 1.13 รายงานการประชุมตํางประเทศที่เกี่ยวข๎องกับ ASEAN Single Window 
และการเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางประเทศ 

 1.14 Link ส าหรับเชื่อมโยงไปยังระบบ Single Window ของประเทศอาเซียน
และประเทศอ่ืนๆ 

 2. การบริการระบบเชื่อมโยงข๎อมูลแบบปลอดภัยระหวํางหนํวยงานภาครัฐและ
ภาคธุรกิจภายในประเทศไทย โดยมีทะเบียนผู๎ใช๎บริการจ านวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 10,000 ทะเบียน
ซึ่งท าหน๎าที่เป็นตัวแทนของผู๎ใช๎บริการน าเข๎าสํงออกทางอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 100,000 ราย โดยมีสถิติ
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ National Single Window ตั้งแตํปี 2556 – มีนาคม 2559 
ดังรูป 

 
2.2 แผนภาพสถิติการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ National Single Window 

ตั้งแตํปี 2556 – มีนาคม 2559 

 
 การบริการติดตามสถานภาพการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของทุกหนํวยงาน

แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวผํานอินเทอร์เน็ต โดยผู๎ใช๎บริการจากสํวนราชการและผู๎ประกอบการ
สามารถติดตามผลของการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหวํางหนํวยงานภายในประเทศและ
ระหวํางประเทศแบบเรียลไทม์จากระบบ National Single Window ได๎ทุกวันตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
โดยใช๎เลขที่อ๎างอิงวันที่ชื่อเอกสารและประเทศที่ต๎องการทราบ ระบบงานนี้จะให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ     
ผลของการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของแตํละหนํวยงานที่มีการเชื่อมโยงข๎อมูลกันทางอิเล็กทรอนิกส์
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จากต๎นทางจนถึงปลายทางวําเป็นอยํางไร โดยผู๎ใช๎สามารถดูรายละเอียดของแตํละขั้นตอนการสํง
ข๎อมูลได ๎เชํน แตํละหนํวยงานใช๎เวลาด าเนินการนานเทําไรความลําช๎าอยูํที่ขั้นตอนใด 

 3. การบริการระบบฐานข๎อมูล “National Standard Data Set” หรือมาตรฐาน
ข๎อมูลของประเทศแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นมาตรฐานข๎อมูลสอดคล๎องตามมาตรฐานขององค์การระหวําง
ประเทศ (UN WCO และ ASEAN) พร๎อมแสดงความสัมพันธ์ระหวํางมาตรฐานสากลจากแหลํงตํางๆ 
เชํน มาตรฐานที่จัดท าโดยองค์การสหประชาชาติ และมาตรฐานขององค์การศุลกากรโลก เพ่ือให๎
ผู๎ใช๎บริการของหนํวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถสืบค๎นและน าไปใช๎งานได๎เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

 4. การบริการระบบการออกใบอนุญาตและใบรับรองของสํวนราชการที่ไมํมี
ระบบงานคอมพิวเตอร์ของตนเองและยังไมํพร๎อมเชื่อมโยงข๎อมูลกับระบบ National Single Window 
ของประเทศ เชํน กรมศิลปากร กรมทรัพยากรธรณี เป็นต๎น โดยผู๎ประกอบการสามารถยื่นค าขอ
ใบอนุญาตและใบรับรองตํางๆ ของสํวนราชการดังกลําวบนระบบ National Single Window ได๎โดยตรง
ผํานอินเทอร์เน็ต โดยเจ๎าหน๎าที่ของหนํวยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองจะพิจารณาค าขอ
ใบอนุญาตและใบรับรอง การพิจารณาออกใบอนุญาตและใบรับรองบนระบบ National Single Window 
โดยตรงเชํนเดียวกัน และผู๎ประกอบการสามารถติดตามผลการออกใบอนุญาตและใบรับรอง รวมถึง       
การใช๎ใบอนุญาตและใบรับรองตํางๆ ส าหรับการตรวจปลํอยสินค๎าได๎ทุกวันตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 

 5. การบริการ Help Desk and Call Center ส าหรับหนํวยงานภาครัฐและ
ผู๎ประกอบการค๎าที่เกี่ยวข๎องกับการน าเข๎า สํงออก โดยให๎บริการรับแจ๎งปัญหาการแก๎ไขปัญหาและ
บริการสอบถามข๎อมูลตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับระบบ National Single Window และ ASEAN Single 
Window รวมถึงการเชื่อมโยงข๎อมูลกับหนํวยงานตํางประเทศโดยระบบ Help Desk and Call Center 
ให๎บริการข๎อมูลเพื่อการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการเชื่อมโยงข๎อมูลระหวําง
หนํวยงานภายในประเทศไทยการเชื่อมโยงกับหนํวยงานของอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ นอกภูมิภาค
อาเซียน 

 6. การบริการบันทึกข๎อมูลการผํานพิธีการศุลกากรน าเข๎า -สํงออก Single 
Window Entry บนระบบ National Single Window เพ่ือให๎บริการกับผู๎น าเข๎าผู๎สํงออกรายยํอย     
ที่ไมํมีระบบการจัดท าข๎อมูลใบขนสินค๎าเข๎า – ออก ใบก ากับการขนย๎ายสินค๎า การแจ๎งสํงออกสินค๎า
ไมํครบตามจ านวน การยกเลิกใบขนสินค๎า หรือการยกเลิกใบก ากับการขนย๎ายสินค๎าสํงให๎กรมศุลกากร 
(อยูํระหวํางเตรียมความพร๎อมเปิดใช๎งานจริง) 

 7. การบริการระบบสร๎างค าขอใบแจ๎งการน าเข๎า  สํงออกสินค๎าควบคุมด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ Single Entry Form สํงให๎กับ 7 หนํวยงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมประมง 
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กรมปศุสัตว์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมธุรกิจพลังงาน ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
กรมวิชาการเกษตร) เพ่ือชํวยให๎ผู๎ประกอบการสามารถยื่นค าขอใบแจ๎งการน าเข๎า สํงออกสินค๎า
ควบคุมผํานเว็บไซต์ของ National Single Window ได๎โดยตรง โดยกรอกข๎อมูลเพียงครั้งเดียวแล๎วน า
ข๎อมูลดังกลําวไปจัดท าทั้งใบแจ๎งการน าเข๎า สํงออกสินค๎าควบคุม ใบอนุญาต และใบขนสินค๎าได๎ 
พร๎อมทั้งสามารถสํงข๎อมูลให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพิจารณาได๎ทันที (อยูํระหวํางการพัฒนาระบบ) 

2.4.7 การด าเนินการในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานรัฐผ่านระบบ National Single Window ของประเทศ  
 มีการด าเนินการรํวมกันระหวํางหนํวยงานของรัฐเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ 
National Single Window ดังนี้ 
 1. การลงนาม MOU ระหวํางหนํวยงาน ประกอบด๎วย 
  1.1 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 กรมศุลกากรลงนาม MOU รํวมกับ  
  - กรมการค๎าตํางประเทศ  
  - กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
  - กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
  - กรมธุรกิจพลังงาน  
  - ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน  
  - การนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย 
 1.2 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 กรมศุลกากรลงนาม MOU รํวมกับ 
  - กรมการขนสํงทางบก  
  - กรมประมง  
  - กรมปศุสัตว์  
  - กรมวิชาเกษตร  
  - กรมสรรพสามิต  
  - กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรํ  
  - กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
  - ส านักงานคณะกรรมการอ๎อยและน้ าตาลทราย  
  - ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
  - ส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ  
  1.3 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 กรมศุลกากรลงนาม MOU รํวมกับ  
  - กรมการอุตสาหกรรมทหาร  
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  - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  - ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
  - ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
  - กรมการบินพลเรือน  
  - กรมเจ๎าทํา  
  - การทําเรือแหํงประเทศไทย 
  - บริษัท ทําอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  
  - หอการค๎าไทยและสภาหอการค๎าแหํงประเทศไทย  
  - กรมการปกครอง  
  - กรมป่าไม๎  
  - กรมการค๎าภายใน  
  - การยางแหํงประเทศไทย  
  - ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
  - สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
  - กรมทรัพยากรธรณี  
  - กรมศิลปากร  
  - ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม 
  1.4 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 กรมศุลกากรลงนาม MOU รํวมกับธนาคาร
แหํงประเทศไทย (ธปท.) 
  1.5 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 กรมศุลกากรลงนาม MOU รํวมกับสภาอุตสาหกรรม
แหํงประเทศไทย 
 2. ระบบ National Single Window ของประเทศเริ่มให๎บริการอยํางเป็นทางการ
ตั้งแตํเดือนตุลาคม 2554 โดยเชื่อมโยงข๎อมูลกับผู๎ให๎บริการระบบ Electronic Windows ที่มีอยูํแล๎ว
ในขณะนั้น รวมถึงการเชื่อมโยงกับระบบศุลกากรไร๎เอกสารเพื่อให๎บริการผู๎ประกอบการที่เกี่ยวข๎องกับ
การน าเข๎า สํงออกท่ัวประเทศแบบไร๎เอกสารได๎อยํางตํอเนื่องโดยไมํสํงผลกระทบกับผู๎ประกอบการค๎า
ที่ใช๎ระบบศุลกากรไร๎เอกสารอยูํแล๎ว รวมทั้งหนํวยงานภาครัฐที่มีการแลกเปลี่ยนข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์
กับกรมศุลกากรอยูํกํอนแล๎ว ปัจจุบันระบบ National Single Window ให๎บริการเชื่อมโยงข๎อมูลซึ่ง
ประกอบด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางหนํวยงานภาครัฐ (G2G), การเชื่อมโยงข๎อมูลระหวําง
หนํวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2B) และการเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางหนํวยงานภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ 
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(B2B) บางสํวนโดยมีความก๎าวหน๎าการเชื่อมโยงระหวํางหนํวยงานภาครัฐตํางๆ กับระบบ National 
Single Window ดังนี้ 
  2.1 กรมศุลกากรเชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาต ใบรับรอง และเอกสารอ่ืนๆ               
ที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการน าเข๎าสํงออกแบบไร๎เอกสารกับผู๎ประกอบการ เชํน ผู๎น าเข๎า ผู๎สํงออก 
ตัวแทนออกของ ตัวแทนผู๎รับขนสํงสินค๎า บริษัทเรือ สายการบิน และธนาคารตํางๆ ตั้งแตํตุลาคม 2554 
เป็นต๎นมา 
  2.2 กรมการค๎าตํางประเทศประกอบด๎วย 
   - การเชื่อมโยงข๎อมูลหนังสือรับรองการสํงออกเพชรที่ยังไมํได๎เจียระไน
ตั้งแตํตุลาคม 2554 
   - การเชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาตสํงออกกาแฟ ตั้งแตํตุลาคม 2554 
   - การเชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาตสํงออกสินค๎าไม๎และไม๎แปรรูป ตั้งแตํ
เมษายน 2555 
   - การเชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาตสํงออกสินค๎าถํานไม๎ ตั้งแตํเมษายน 2555 
   - การเชื่อมโยงข๎อมูลใบรับรองมาตรฐานสินค๎าแป้งมันส าปะหลัง (งวด) 
ตั้งแตํพฤศจิกายน 2556 
   - การเชื่อมโยงข๎อมูลการขึ้นทะเบียนผู๎น าเข๎าสินค๎าหอมแดงมันส าปะหลัง 
และผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังส๎มเครื่องในสุกรเครื่องใช๎ไฟฟ้าและยางรถใหมํ ตั้งแตํกรกฎาคม 2557 
  2.3 การนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทยเชื่อมโยงข๎อมูลใบรับรองและ/หรือ
ใบอนุญาต เพ่ือการน าเข๎าหรือการสํงของออกจากเขตประกอบการเสรี ตั้งแตํตุลาคม 2554 
  2.4 กรมโรงงานอุตสาหกรรมเชื่อมโยงข๎อมูลใบแจ๎งข๎อเท็จจริงตามแบบวอ./
อก.6 ส าหรับน าเข๎าสํงออกวัตถุอันตราย ตั้งแตํตุลาคม 2554 
  2.5 กรมปศุสัตว์ประกอบด๎วย 
   - การ เชื่ อมโยงข๎อมู ล ใบอนุญาตการน าสั ตว์หรื อซากสั ตว์ เ ข๎ า
ราชอาณาจักรและออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.6 และแบบ ร.9) ตั้งแตํตุลาคม 2554 
   - การเชื่อมโยงข๎อมูลใบรับรองสินค๎าการเกษตร (Health Certificate) กับ
ส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ (มกอช.) ตั้งแตํสิงหาคม 2555 
  2.6 กรมสรรพสามิตเชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาตน าเข๎า สํงออกสุราไพํและบุหรี่ 
ตั้งแตํตุลาคม 2554 
  2.7 ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุนเชื่อมโยงหนังสืออนุมัติสั่งปลํอย
สินค๎าท่ีได๎รับการสํงเสริมการลงทุน ตั้งแตํตุลาคม 2554 
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  2.8 กรมประมงประกอบด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลหนังสืออนุญาตให๎น าสัตว์น้ า
บางชนิดเข๎ามาในราชอาณาจักรและใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9) 
ตั้งแตํมกราคม 2555 
  2.9 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเชื่อมโยงข๎อมูลใบรับแจ๎งการน าเข๎า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตั้งแตํเมษายน 2555 
  2.10 ส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ (มกอช.) เชื่อมโยง
ข๎อมูลใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ (Health Certificate) กับกรมปศุสัตว์ ตั้งแตํสิงหาคม 2555 
  2.11 กรมศิลปากรเชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาตสํงออกหรือน าเข๎าโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร ตั้งแตํกันยายน 2555 
  2.12 กรมธุรกิจพลังงานประกอบด๎วย 
   - การเชื่อมโยงข๎อมูลหนังสือรับรองให๎น าสินค๎าเข๎าในราชอาณาจักรและ
ใบอนุญาตเป็นผู๎ค๎าน้ ามันตามมาตรา 7 ตั้งแตํธันวาคม 2555 
   - การเชื่อมโยงข๎อมูลหนังสือรับรองให๎จ าหนํายก๏าซปิโตรเลียมออกไป
นอกราชอาณาจักร ตั้งแตํกรกฎาคม 2556 
  2.13 ส านักงานคณะกรรมการอ๎อยและน้ าตาลทรายเชื่อมโยงข๎อมูล
ใบอนุญาตให๎สํงสินค๎า (อ๎อยและน้ าตาลทราย) ออกไปนอกราชอาณาจักร (สินค๎าทั่วไป) แบบ อ2 
ตั้งแตํเมษายน 2556 
  2.14 กรมการอุตสาหกรรมทหารประกอบด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาต
สั่งเข๎ามาซึ่งยุทธภัณฑ์ และใบอนุญาตน าเข๎ามาซึ่งยุทธภัณฑ์หนังสือก ากับการสํงออกและหนังสือ
ก ากับการสํงผํานแดน ตั้งแตํพฤษภาคม 2556 
  2.15 การยางแหํงประเทศไทยเชื่อมโยงข๎อมูลใบรับเงินสงเคราะห์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแตํกรกฎาคม 2556 
  2.16 กรมการขนสํงทางบกเชื่อมโยงข๎อมูลใบขนสินค๎าขาเข๎าเพ่ือใช๎ในการสํง
ข๎อมูลแบบ 32 ตั้งแตํสิงหาคม 2556 
  2.17 กรมป่าไม๎เชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาตน าเข๎าเลื่อยโซํยนต์ ตั้งแตํมกราคม 2557 
  2.18 การทําเรือแหํงประเทศไทยเชื่อมโยงข๎อมูลบัญชีสินค๎าทางเรือ 
(Manifest) ตั้งแตํพฤษภาคม 2557 
  2.19 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กสทช.) เชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาตน าเข๎าสํงออกเครื่องวิทยุโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ ตั้งแตํกรกฎาคม 2557 



27 
 

  2.20 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาตน าเข๎า สํงออก น าผําน
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ตั้งแตํสิงหาคม 2557 
  2.21 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข๎อมูลใบรับรองการยกเว๎น
อากรตามมาตรา 12 ตั้งแตํกันยายน 2557 
  2.22 กรมการค๎าภายในเชื่อมโยงข๎อมูลหนังสืออนุญาตให๎น าเครื่องชั่งตวงวัด
ออกจากดํานศุลกากร (ชว.2) ตั้งแตํกันยายน 2557 
  2.23 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาตน าเข๎า สํงออกวัสดุ
นิวเคลียร์พิเศษวัสดุพลอยได๎หรือวัสดุต๎นก าลัง ตั้งแตํกันยายน 2557 
  2.24 กรมทรัพยากรธรณีเชื่อมโยงข๎อมูลหนังสือแจ๎งการน าซากดึกด าบรรพ์
หรือซากดึกด าบรรพ์ที่ได๎ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืนเข๎ามาในราชอาณาจักรและ
หนังสือรับแจ๎งการสํงหรือน าซากดึกด าบรรพ์หรือซากดึกด าบรรพ์ที่ได๎ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลง
เป็นรูปลักษณะอ่ืนซึ่งไมํใชํซากดึกด าบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร ตั้งแตํ
กันยายน 2557 
  2.25 กรมอุทยานแหํงชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาต
น าเข๎า น าออกสัตว์ป่า สัตว์สงวนสัตว์คุ๎มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ๎มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
และตามบัญชีท๎ายอนุสัญญาวําด๎วยการค๎าระหวํางประเทศวําด๎วยชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า (CITES) 
ตั้งแตํตุลาคม 2557 
  2.26 หอการค๎าไทยและสภาหอการค๎าแหํงประเทศไทยเชื่อมโยงข๎อมูล
ใบรับรองมาตรฐานสินค๎า มส.24 (ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังและปลาป่น) ตั้งแตํตุลาคม 2557 
  2.27 กรมการปกครองเชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาตให๎สั่งหรือน าเข๎าซึ่งอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน ตั้งแตํมีนาคม 2558 
  2.28 กรมวิชาการเกษตรเชื่อมโยงข๎อมูลใบผํานดํานสินค๎ายางพาราเพ่ือการ
น าเข๎า – สํงออก ตั้งแตํมีนาคม 2558 และเชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาตน าเข๎า-สํงออกสินค๎าพืชอนุรักษ์ 
(ต๎นกล๎วยไม๎, ต๎นกล๎ากล๎วยไม๎) ตั้งแตํเมษายน 2558 เชื่อมโยงข๎อมูลน าเข๎าพืช ตั้งแตํตุลาคม 2558 
เชื่อมโยงระบบใบแจ๎งน าเข๎า สินค๎าวัตถุอันตรายและปุ๋ย ตั้งแตํธันวาคม 2558 
  2.29 กรมเจ๎าทําเชื่อมโยงข๎อมูลบัญชีสินค๎าทางเรือ (Manifest), ข๎อมูลรายงาน
บัญชีสินค๎าทางเรือส าหรับบริษัทเรือหรือตัวแทนเรือ (SAOPER) และข๎อมูลรายงานเรือเข๎า (VSED) 
ข๎อมูลบัญชีสินค๎าทางเรือ (MMAN) ตั้งแตํพฤษภาคม 2558 
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  2.30 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรํเชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาต 
น าแรํเข๎ามาในราชอาณาจักร (แบบแรํ 27) , ใบอนุญาตสํงแรํออกนอกราชอาณาจักร (แบบแรํ 28) 
ตั้งแตํมิถุนายน 2558 
  2.31 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเชื่อมโยงข๎อมูลการอนุมัติยกเว๎นอากรขาเข๎าและ
ภาษีมูลคําเพ่ิมตามมาตรา 70 แหํง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เปิดให๎บริการอยํางเป็นทางการ
ตั้งแตํสิงหาคม 2558 โดยมี 6 บริษัทน ารํองท่ีทําเรือแหลมฉบัง 
  2.32 กรมควบคุมโรคเชื่อมโยงข๎อมูลค าขอใบรับรองแหลํงผลิตแหลํงก าเนิด
อาหารปลอดโรค ตั้งแตํตุลาคม 2558 
  2.3.3 ส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เชื่อมโยงข๎อมูลหนังสือ
หลักฐานการแจ๎งข๎อมูลน าเข๎าผลิตภัณฑ์ผํานระบบ National Single Window ตั้งแตํธันวาคม 2558 
  2.34 ส านักงานการบินพลเรือนแหํงประเทศไทยซึ่งพัฒนาระบบอนุญาตการบิน
และสามารถเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window ได๎แล๎ว ปัจจุบันรอความพร๎อมของหนํวยงาน
ผู๎รับข๎อมูลการอนุญาตการบินได๎แกํบริษัททําอากาศยานไทยจ ากัด (มหาชน) บริษัทวิทยุการบินแหํง
ประเทศไทยจ ากัด และกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
  2.35 บริษัททําอากาศยานไทยจ ากัด (มหาชน) ซึ่งพัฒนาระบบใบอนุญาตสํง
หรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยานและสามารถเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window 
ได๎แล๎ว ปัจจุบันมีการลงนาม (MOU) กับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเพ่ือเชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาตสํง
หรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยานเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 และอยูํระหวํางการแก๎ไข
ปัญหาด๎านเทคนิคเพ่ือเปิดใช๎งานอยํางเป็นทางการ 
  2.36 สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทยซึ่งพัฒนาระบบใบรับรองแหลํงก าเนิด
สินค๎า (Electronic Certificates of Origin : e-C/O) ส าหรับสํงไปตํางประเทศและสามารถเชื่อมโยง
กับระบบ National Single Window ได๎แล๎ว ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทยได๎ด าเนินการเจรจา
กับส านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป และอยูํระหวํางการประสานงานเพ่ือหารือและก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานด๎านเทคนิคและการลงนามความเข๎าใจรํวม (MOU) ในการสํงข๎อมูลระหวํางกัน 
 3. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สนับสนุนการติดตั้ง
เครือขํายภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ส าหรับเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางหนํวยงาน
ภาครัฐกับระบบ National Single Window 
 ดังนั้น การเชื่อมโยงข๎อมูลของหนํวยงานภาครัฐในการออกใบอนุญาต ใบรับรอง 
และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการน าเข๎า สํงออก และโลจิสติกส์ ทั้ง 36 หนํวยงานมีระบบ
พร๎อมรองรับการเชื่อมโยงข๎อมูลผํานระบบ National Single Window แล๎ว โดยมีเพียง 3 หนํวยงาน 
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อยูํระหวํางเตรียมความพร๎อมเปิดใช๎งานอยํางเป็นทางการเนื่องจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการรับ-สํง
ข๎อมูล ประเทศปลายทาง ยังไมํพร๎อมรองรับการเชื่อมโยงข๎อมูล ได๎แกํ ส านักงานการบินพลเรือนแหํง
ประเทศไทย บริษัททําอากาศยานไทยจ ากัด (มหาชน) และสภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย 
 นอกจากนี้ หนํวยงานที่มีอ านาจในการการควบคุมสินค๎า กํอนการน าเข๎า - สํงออก 
ที่ต๎องใช๎พิกัดและรหัสสถิติในการออกใบอนุญาตและใบรับรองนั้น หนํวยงานจ านวน 23 หนํวยงานมีระบบ
พร๎อมรองรับการเชื่อมโยงเชื่อมโยงข๎อมูลผํานระบบ National Single Window และมี 15 หนํวยงาน
ที่เชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาต ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับใช๎ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบ    
ไร๎เอกสารอยํางเป็นทางการแล๎ว ได๎แกํ กรมการอุตสาหกรรมทหาร กรมทรัพยากรธรณี กรมป่าไม๎ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรํ 
กสทช. กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส านักงานคณะกรรมการอ๎อยและน้ าตาลทราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการค๎าตํางประเทศ กรมวิชาการเกษตร กรมการค๎าภายใน 
กรมสรรพสามิต และการยางแหํงประเทศไทยโดยมีจ านวนพิกัดและรหัสสถิติที่เชื่อมโยงข๎อมูลแล๎ว      
คิดเป็น 45.13% ของจ านวนพิกัดและรหัสสถิติทั้งหมดที่แตํละหนํวยงานผู๎ออกใบอนุญาต ใบรับรอง
จะต๎องควบคุมกํอนการน าเข๎า – สํงออก (ข๎อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2559) 
 
2.5 การพัฒนาระบบ National Single Window เพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค 
ASEAN (ASEAN Single Window) 
 
 ASEAN Single Window เป็นการเชื่อมโยงข๎อมูลทางการค๎าระหวําง National Single 
Window ของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีสํวนส าคัญที่ท าให๎อาเซียนก๎าวไปสูํการเป็นตลาดเดียว
และฐานการผลิตรํวมกัน (Single Market and Production Base) ตามพิมพ์เขียวเพ่ือการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) โดยเฉพาะการสํงเสริมการเคลื่อนย๎ายสินค๎าและบริการ
ข๎ามพรมแดนอยํางเสรีและการค๎าไร๎เอกสารแบบปลอดภัยทั้งนี้การจัดตั้ง ASEAN Single Window 
ถือเป็นสิ่งที่ต๎องด าเนินการเพ่ือรองรับ AEC  
 การด าเนินการ ASEAN Single Window เริ่มต๎นจากรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได๎ลงนาม
ใน ASEAN Agreement เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 ส าหรับการจัดตั้งและพัฒนา ASEAN Single 
Window โดยมีสาระส าคัญที่บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทยต๎องจัดตั้ง 
National Single Window ให๎แล๎วเสร็จในปี 2551 สํวนกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนามต๎องจัดตั้ง 
National Single Window แล๎วเสร็จในปี 2555 และสืบเนื่องจากข๎อบัญญัติใน ASEAN Single Window 
Agreement จึงได๎มีการจัดท าพิธีสารเพ่ือการจัดตั้งและพัฒนา ASEAN Single Window โดยรัฐมนตรีคลัง
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อาเซียนเป็นผู๎ลงนามเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 โดยมีเนื้อความในพิธีสารที่เกี่ยวกับการก าหนด       
ผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการพัฒนาและบริหารจัดการ ASEAN Single Window เอกสารที่ใช๎เพ่ือการเชื่อมโยง
ข๎อมูลผําน ASEAN Single Window และข๎อมูลทางเทคนิคส าหรับการแลกเปลี่ยนเอกสารผําน 
ASEAN Single Window เป็นต๎น 
 อาเซียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างานส าหรับการพัฒนา ASEAN Single 
Window ทั้งที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารโครงการการพัฒนาทางเทคนิคและกฎระเบียบโดยคณะกรรมการ/
คณะท างานหลักคือ คณะกรรมการก ากับการพัฒนา ASEAN Single Window คณะท างานด๎านเทคนิค
ส าหรับการพัฒนา ASEAN Single Window และคณะท างานด๎านกฎหมายส าหรับ ASEAN Single 
Window  
 อาเซียนได๎ริเริ่มการออกแบบและพัฒนา ASEAN Single Window โดยอธิบดีศุลกากร
อาเซียนได๎ลงนามใน MOU เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 เพื่อการพัฒนาโครงการน ารํอง ASW โดยที่
บรูไน อินโดนีเซียมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์ และเวียดนามเข๎ารํวมโครงการฯ สํวนกัมพูชา ลาว 
และเมียนมาร์เข๎ารํวมในฐานะผู๎สังเกตการณ์ส าหรับการจัดท าโครงการน ารํองดังกลําวแบํงออกเป็น             
3 ระยะ ได๎แกํ 1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2. การจัดหาระบบและ 3. การประเมินระบบ      
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการด าเนินการแตํละระยะดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ได๎มีการจัดจ๎างบริษัทเพ่ือการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ASEAN Single 
Window ทั้งในเรื่องเอกสารที่ใช๎แลกเปลี่ยนคือใบขนสินค๎าอาเซียน (ACDD) และใบรับรองแหลํงก าเนิด
สินค๎าอาเซียน (ATIGA Form D) คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ เครือขํายความมั่นคงปลอดภัย 
ทีมบริหารโครงการและการประเมินมูลคําการลงทุนส าหรับการใช๎งานจริง ASEAN Single Window
 ระยะที่ 2 ได๎มีการจัดจ๎างบริษัทเพ่ือการจัดหาระบบส าหรับการน ารํองเชื่อมโยงข๎อมูล
ผําน ASEAN Single Window โดยแบํงออกเป็น 2 ขั้นตอน ได๎แกํ 

- Scaled-down เป็นการจัดหาระบบที่เป็นไปตามการออกแบบในระยะที่ 1 ไมํทั้งหมด 
เชํน ระบบเครือขํายที่ใช๎ไมํตรงกับการออกแบบ แตํวัตถุประสงค์หลักในขั้นตอนนี้เพ่ือการทดสอบ
เครือขําย National Single Window ของประเทศสมาชิกวําสามารถสื่อสารกันและรับสํงเอกสารกัน
ได๎โดยเอกสารที่ได๎ทดสอบแลกเปลี่ยนระหวํางประเทศสมาชิกในชํวงปี 2555-2556 คือ ACDD และ 
ATIGA Form D 

- Full-fledged เป็นการจัดหาระบบที่ใกล๎เคียงกับการออกแบบในระยะที่ 1 มากที่สุด 
เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเปลี่ยนผํานไปสูํการใช๎งานจริง ASEAN Single Window โดยอาเซียนได๎
ผู๎พัฒนาระบบดังกลําวคือ บริษัท Axway,Pte. จ ากัด จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทฯ ได๎พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ให๎พร๎อมส าหรับการทดสอบเชื่อมโยงข๎อมูล ATIGA FORM D ระหวํางประเทศสมาชิก



31 
 

อาเซียนแล๎ว โดยเริ่มทดสอบตั้งแตํปลายเดือนสิงหาคม 2558 ส าหรับประเทศสมาชิกที่จะเข๎ารํวม
ทดสอบ ได๎แกํ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
 ระยะที่ 3 การประเมินระบบ ASEAN Single Window ได๎เริ่มด าเนินการแล๎วตั้งแตํ
พฤศจิกายน 2558 โดยจัดท าไปพร๎อมๆ กับการทดสอบแลกเปลี่ยนข๎อมูล ATIGA Form D ในระยะที่ 2 
โดยคาดวําจะแล๎วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2559 ซึ่งการประเมินจะครอบคลุมทั้งทางด๎านเทคนิค
และความค๎ุมคําในการลงทุนเพ่ือใช๎งานจริง  
 ส าหรับการใช๎งานจริง ASEAN Single Window ในการเชื่อมโยงข๎อมูล ATIGA FORM 
เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยในระหวํางการใช๎งานจริ ง 12 เดือนแรกผู๎ให๎ทุน (ACTI)             
จะสนับสนุนด๎านคําใช๎จํายในการปรับปรุงระบบเพ่ิมเติม อาจรวมถึงการพัฒนาเอกสารเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนระหวํางภาคธุรกิจด๎วยกัน (B2B) และระหวํางภาคธุรกิจกับหนํวยงานภาครัฐ (B2G) เชํน 
เอกสารยืนยันการจองระวางเรือ เอกสารยืนยันการรับบรรทุก และเอกสารรับรองสุขอนามัยพืชและสัตว์ 
เป็นต๎น โดยหลังจากนั้นประเทศสมาชิกอาเซียนต๎องออกทุนในการพัฒนาและใช๎งาน ASEAN Single 
Window รํวมกันตํอไป 
 การพัฒนาโครงการน ารํอง ASEAN Single Window นั้น สมาชิก ASEAN แตํละประเทศ
อยูํระหวํางการจัดท า National Single Window ให๎รองรับการเชื่อมโยงข๎อมูลผํานระบบ ASEAN 
Single Window ในสํวนของประเทศไทยกรมศุลกากรได๎จัดตั้ง National Single Window เพ่ือ
บูรณาการเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางประเทศไว๎ ณ จุดเดียวเรียบร๎อยแล๎ว 
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บทที่ 3 
กรณีศึกษาการน าระบบ National Single Window ไปใช้ในต่างประเทศ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

3.1 กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบ National Single Window 
 
ระบบการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ ณ จุดเดียวนั้นมีอยูํหลายระดับ

ด๎วยกัน ซึ่งการจะพัฒนาระบบการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ ณ จุดเดียว จะต๎องเริ่มต๎น
จากในระดับประเทศกํอน โดยจะต๎องได๎รับการพัฒนาอยํางถูกต๎องและสอดคล๎องกับประเทศอ่ืนๆ 
ตามมาตรฐานสากลเพ่ือที่จะให๎มีการพัฒนาระบบดังกลําวไปสูํระดับภูมิภาค (Regional Single Window) 
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระบบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ส าหรับประเทศไทยนั้นอยูํในภูมิภาค
อาเซียน ก็จะต๎องมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนด๎วยกันนั่นก็คือ ระบบ ASEAN Single 
Window ที่ในปัจจุบันได๎จัดท าความตกลงส าหรับ ASW Pilot Project โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียน 
7 ประเทศเข๎ารํวมโครงการน ารํองในฐานะ Participant ได๎แกํ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม และอีก 3 ประเทศในฐานะ Observer ได๎แกํ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ 
เมื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาคประสบความส าเร็จแล๎ว ก็จะท าให๎เกิดการพัฒนาระบบดังกลําวไปสูํ
ระดับสากล (International Single Window) โดยการน าระบบระดับภูมิภาคมาเชื่อมโยงกันทั้งหมด 
เพ่ือให๎การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ เกิด
ประสิทธิภาพอยํางสูงสุด 

ดังนั้น จะเห็นได๎วํา การพัฒนาระบบของแตํละประเทศให๎สอดคล๎องและเป็นไปใน
มาตรฐานสากลเดียวกันเป็นสิ่งที่ส าคัญอยํางมากท่ีจะท าให๎การใช๎งานระบบการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จ
จากการติดตํอ ณ จุดเดียวส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์เป็นระบบการเชื่อมตํอแบบไร๎เอกสารอยํางสมบูรณ์  
เนื่องจากวําหากแตํละประเทศด าเนินการพัฒนาระบบไปในแนวทางที่ไมํสอดคล๎องกัน ไมํมีมาตรฐาน
ที่เป็นสากลแล๎ว การเชื่อมโยงระบบระหวํางประเทศยํอมเกิดขั้นได๎ยาก หรือแทบจะเป็นไปไมํได๎เลยที่จะ
น าระบบที่มีความแตกตํางกันและมีลักษณะเฉพาะของตัวเองมาเชื่อมโยงให๎เป็นระบบเดียว ซึ่งไมํเพียงแตํ
สํงผลกระทบเฉพาะการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเทํานั้นแตํยังกระทบไปถึงระดับสากล ด๎วยเหตุนี้ 
UN/CEFACT ซึ่งตระหนักถึงปัญหาดังกลําวจึงได๎ก าหนดแนวทางและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบ
การให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ ณ จุดเดียวขึ้นทั้งในระดับประเทศ (National Single Window) 
ระดับภูมิภาค (Regional Single Window) และระดับสากล (International Single Window) เพ่ือให๎
แตํละประเทศน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบของตน เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและเป็นไปใน



33 
 

แนวทางเดียวกันตามมาตรฐานสากล โดยแนวทางที่ส าคัญอันเกี่ยวข๎องในระดับ National Single Window 
มีดังนี ้

 
3.1.1 แนวทางตาม Recommendation No.33 

 UN/CEFACT ได๎ก าหนดค านิยามระบบการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ 
ณ จุดเดียวใน Recommendation No.33 ไว๎วํา1 
 “ระบบการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ ณ จุดเดียว คือ ระบบการ
อ านวยความสะดวกในการรับสํงข๎อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกันในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร
ที่เป็นกระดาษแกํทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องในทางการค๎าและการขนสํง โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องสามารถสํง
ข๎อมูลเพียงครั้งเดียวเข๎าสูํระบบเพ่ือด าเนินการทางการค๎าทุกขั้นตอน ถ๎าเป็นข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์          
การสํงข๎อมูลเข๎าสูํระบบเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอ” 
 นอกจากนี้ Recommendation No.33 ยังได๎ก าหนดรูปแบบของระบบดังกลําวไว๎ 
โดยแบํงออกเป็น 3 รูปแบบหลักๆ คือ2 
 1. รูปแบบที่มีจุดศูนย์กลางรับสํงข๎อมูลเพียงแหํงเดียว (A Single Authority) ซึ่ง
ท าหน๎าที่รับสํงข๎อมูลตํางๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารที่เป็นกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ แล๎วท าหน๎าที่สํง
ข๎อมูลเหลํานั้นไปยังหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งบริหารจัดการและควบคุมให๎การรับสํงข๎อมูล
เป็นไปอยํางราบรื่น เชํน รูปแบบของประเทศสวีเดน ซึ่งมีกรมศุลกากรเป็นหนํวยงานหลัก เป็นต๎น 
 2. รูปแบบที่มีระบบการรับสํงข๎อมูลโดยอัตโนมัติเพียงแหํงเดียวโดยภาครัฐหรือ
ภาคธุรกิจเอกชน (A Single Automated System for the Collection and Dissemination of 
Information (either Public or Private)) ซึ่งท าหน๎าที่ดูแลตั้งแตํการรวบรวมข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การใช๎ข๎อมูลและการสํงข๎อมูลทางการค๎าระหวํางประเทศ เชํน รูปแบบของสหรัฐอเมริกาซึ่งสร๎าง
โปรแกรมขึ้นมาเพ่ือให๎ภาคธุรกิจเอกชนสามารถสํงข๎อมูลเพียงครั้งเดียวเข๎าสูํระบบ โดยระบบจะ
ด าเนินการสํงข๎อมูลตํอไปให๎แกํหนํวยงานตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง ซึ่งมีระบบการท างาน 3 รูปแบบ คือ 
  2.1 ระบบที่อาศัยการรวบรวมข๎อมูลทั้งหมดโดยหนํวยงานเพียงแหํงเดียว 
(Integrated System) ระบบนี้จะมีการประมวลผลข๎อมูลเองทั้งหมดเอง 

                                           
1
 สิริญญา อรัญนารถ, “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกทาง

การค๎าอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษากรณีการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ ณ จุดเดียว,” (วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), น.19. 

2
 เพ่ิงอ้าง, น.20. 
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  2.2 ระบบที่มีการเชื่อมโยงกันจากหลายหนํวยงาน (Interfaced System 
(Decentralised)) ระบบนี้จะมีการสํงข๎อมูลไปประมวลผลยังหนํวยงานที่มีหน๎าที่รับผิดชอบข๎อมูล 
  2.3 ระบบผสม (A Combination of Integrated System and Interfaced 
System) 
 3. รูปแบบที่มีระบบการรับสํงข๎อมูลโดยอัตโนมัติเชื่อมโยงกันจากหลายหนํวยงาน 
(An Automated Information Transaction System) ท าให๎ภาคธุรกิจเอกชนสามารถสํงข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังหลายหนํวยงานได๎โดยการสํงข๎อมูลเพียงครั้งเดียว หนํวยงานเหลํานี้จะท าการ
ประมวลผลข๎อมูลจากที่สํงไป แล๎วอนุมัติจากการสํงข๎อมูลเพียงครั้งเดียว ดังนั้น เมื่อ ระบบดังกลําว          
ท าการประมวลผลแล๎ว การอนุมัติจึงสามารถท าการสํงทางอิเล็กทรอนิกส์จากหนํวยงานของรัฐไปยัง
เครือขํายของภาคธุรกิจเอกชนได๎โดยตรง ระบบนี้ใช๎กันในหลายประเทศ เชํน ประเทศสิงคโปร์ เป็นต๎น 
ซึ่งคําธรรมเนียม ภาษีตํางๆ จะได๎รับการค านวณและหักจากบัญชีของผู๎ประกอบการค๎าโดยตรง 
ข๎อพิจารณาในการใช๎ระบบนี้ คือ ต๎องมีการเตรียมข๎อมูลที่ใช๎ในการระบุตัวตนส าหรับการท าธุรกรรมตํางๆ 
ที่เก่ียวข๎องไว๎ลํวงหน๎า 
 ส าหรับแนวทางส าหรับการพัฒนาระบบ National Single Window นั้น ได๎มีการ
ก าหนดไว๎หลายประการ ดังนี้3  
 1. เปิดโอกาสให๎ภาคธุรกิจเอกชนร๎องขอหรือชี้แจงความต๎องการในการพัฒนา
ระบบเพ่ือให๎มีการประสานประโยชน์ระหวํางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
 2. ตั้งคณะท างานจากหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการและด าเนินการตํางๆ รวมทั้งจัดหาผู๎เชี่ยวชาญในด๎านเทคโนโลยีตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องและจ าเป็น 
ในการพัฒนาระบบการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ ณ จุดเดียวด๎วย 
 3. ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบการให๎บริการแบบ
เบ็ดเสร็จจากการติดตํอ ณ จุดเดียว 
 4. วิเคราะห์และประมวลผลด๎านการลงทุน รวมถึงอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน เพ่ือให๎สามารถคาดคะเนการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเตรียมตัวรับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผนลํวงหน๎าได๎ 
 5. คัดเลือกหนํวยงานที่จะเป็นผู๎น าในการท าหน๎าที่และรับผิดชอบด าเนินการ
พัฒนาระบบการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ ณ จุดเดียว  

                                           
3
 เพ่ิงอ้าง, น.24. 
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 6. รํางแผนในการพัฒนาระบบการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ ณ จุดเดียว
อยํางเป็นรูปธรรม 
 7. สร๎างระบบเทคโนโลยีในการพัฒนาและด าเนินการระบบการให๎บริการแบบ
เบ็ดเสร็จจากการติดตํอ ณ จุดเดียวขึ้นมาโดยเฉพาะ เชํน ระบบที่ก าหนดให๎รูปแบบของข๎อมูล         
มีมาตรฐานเดียวกัน (Data Harmonization) และระบบในการรับสํงและแลกเปลี่ยนข๎อมูล (Information 
Exchange System) เป็นต๎น 
 จากที่กลําวมาข๎างต๎น แม๎วํา UN/CEFACT จะได๎ก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบ
ไว๎ก็ตาม แตํประเทศตํางๆ ก็ยังต๎องศึกษาวําประเทศของตนมีปัจจัยพ้ืนฐาน ความต๎องการ เงื่อนไขเฉพาะ
อยํางไรบ๎าง เพ่ือที่จะน าแนวทางที่มีการก าหนดไว๎มาปรับใช๎ให๎เข๎ากับบริบทของประเทศของตน          
โดยจะต๎องมีการตั้งหนํวยงาน ที่มีหน๎าที่ในการรับผิดชอบการพัฒนาระบบดังกลําวโดยเฉพาะ และยัง
ต๎องมีการควบคุมตรวจสอบการด าเนินงานของแตํละหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎เป็นการพัฒนา
ระบบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3.1.2 แนวทางตาม Recommendation No.35 
 ในการพัฒนาระบบดังกลําวมีกระบวนการหลายขั้นตอนและคํอนข๎างซับซ๎อน 
ต๎องอาศัยความรํวมมือจากหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน เนื่องจากจะมี
การเปลี่ยนแปลงการด าเนินการวิธีการรับสํงข๎อมูลทางการค๎าระหวํางกัน ซึ่งต๎องใช๎มาตรการตํางๆ 
มากมายเพ่ือให๎การด าเนินการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย จึงอาจกํอให๎เกิดปัญหาทางกฎหมายตามมาได๎ 
ดังนั้น เพ่ือรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นดังกลําว จึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องสร๎างความพร๎อมทางด๎าน
กฎหมายโดยก าหนดให๎มีกระบวนการแก๎ไขกฎหมาย หรือออกกฎหมายเฉพาะขึ้นใหมํที่สอดคล๎องและ
เป็นไปแนวทางตามมาตรฐานสากล โดย Recommendation No.35 ได๎ก าหนดข๎อพิจารณาทางกฎหมาย
ไว๎หลายประการ ได๎แกํ4 
 1. มีโครงสร๎างพ้ืนฐานทางกฎหมายที่รองรับการน าระบบดังกลําวมาใช๎หรือไมํ 
 2. มีการคัดเลือกองค์กรที่เหมาะสมส าหรับการสร๎างและพัฒนาระบบดังกลําว
หรือไม ํ
 3. มีการส ารวจ การรับรอง การด าเนินการที่นําเชื่อถือหรือไมํ 
 4. มีการก าหนดวําบุคคลใดบ๎างที่มีอ านาจในการเข๎าถึงและเรียกข๎อมูลในระบบ 
และจะสามารถแลกเปลี่ยนข๎อมูลกันได๎อยํางไร เมื่อไร กับหนํวยงานใดบ๎าง ทั้งในประเทศและระหวําง
ประเทศ 

                                           
4
 เพ่ิงอ้าง, น.27. 
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 5. มีระบบการคุ๎มครองข๎อมูลหรือไมํ ถ๎ามี ระบบดังกลําวสามารถท าให๎การรับสํง
ข๎อมูลมีความแมํนย า และแนํนอนได๎หรือไมํ ใครเป็นผู๎รับผิดชอบในการด าเนินการดังกลําว 
 6. มีการก าหนดประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการเข๎ารับบริการ
ผํานระบบดังกลําวหรือไมํ 
 7. มีการก าหนดเรื่องการไกลํเกลี่ยหรือไมํ 
 8. มีกระบวนการในการรับสํงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การทดลองใช๎ระบบดังกลําว
หรือไม ํ
 9. มีการก าหนดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และกรรมสิทธิ์ใน
ฐานข๎อมูลหรือไมํ 
 10. มีความเป็นไปได๎หรือไมํวําจะเกิดประเด็นปัญหาในเรื่องการแขํงขันเกิดขึ้น 
 นอกจากนี้ Recommendation No.35 ได๎ก าหนดแนวทางที่เป็นประโยชน์ตํอการ
พัฒนาระบบเพ่ือให๎สามารถสร๎างระบบกฎหมายพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการพัฒนาระบบขึ้นมา โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้5 
 1. ในเรื่องการป้องกันความปลอดภัยของข๎อมูล (Data Protection) ซึ่งต๎องค านึงถึง
การเข๎าถึงข๎อมูล ความสมบูรณ์และถูกต๎องของข๎อมูล ดังนั้น จึงต๎องมีการด าเนินการออกหรือแก๎ไข
กฎหมายเพ่ือรองรับการเข๎าถึงและน าข๎อมูลภายในระบบไปใช๎ ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการน าข๎อมูลไปใช๎ในทาง
มิชอบนั่นเอง อยํางไรก็ดี กฎเกณฑ์ที่ออกมาจะต๎องสอดคล๎องกับกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการป้องกัน
ความปลอดภัยของข๎อมูลที่มีอยูํแล๎วด๎วย 
 2. ในเรื่องผู๎ที่มีอ านาจในการเข๎าถึงและน าข๎อมูลไปใช๎ระหวํางหนํวยงานตํางๆ 
ของรัฐ (Authority to Access and Share Data between Government Agencies) ควรมีการ
ด าเนินการออกหรือแก๎ไขกฎหมายเพื่อก าหนดให๎ชัดเจนวําหนํวยงานใดมีหน๎าที่ในการรับหรือสํงข๎อมูล 
รวมทั้งการใช๎ข๎อมูล เชํน การดึงข๎อมูลเอาไว๎ การรักษาความลับของข๎อมูล การน าข๎อมูลไปใช๎ซ้ าและ
การแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางกัน ซึ่งควรก าหนดกฎเกณฑ์การเข๎าถึงข๎อมูลดังกลําวส าหรับผู๎ที่มีอ านาจ
เข๎าใช๎ระบบและเข๎าถึงข๎อมูลภายในประเทศและระหวํางประเทศตํอไป 
 3. ในเรื่องการระบุตัวตน การพิสูจน์เอกลักษณ์ และการอนุญาตในการเข๎าใช๎
ระบบและเข๎าถึงข๎อมูล (Identification, Authentication and Authorization) เพ่ือให๎เกิดความนําเชื่อถือ
ในการคุ๎มครองความปลอดภัย คุณภาพและความถูกต๎องสมบูรณ์ของข๎อมูลในระบบ ควรก าหนดในเรื่อง
การระบุตัวตน การพิสูจน์เอกลักษณ์ การอนุญาตในการเข๎าใช๎ระบบ และเข๎าถึงข๎อมูล 

                                           
5
 เพ่ิงอ้าง, น.28. 
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 4. ในเรื่องคุณภาพของข๎อมูล (Data Quality Issues) ควรก าหนดให๎มีการรับผิดชอบ
ในการสํงข๎อมูลเข๎าสูํระบบ รวมทั้งการด าเนินการในระบบด๎วยวําจะให๎ใครเป็นผู๎รับผิดชอบควบคุม     
การด าเนินการ 
 5. ในเรื่องความรับผิด ทั้งในด๎านหน๎าที่และความรับผิดชอบ (Liability Issues 
(Obligations and Responsibility)) การน าข๎อมูลที่ไมํถูกต๎องสมบูรณ์หรือผิดพลาดไปใช๎อาจกํอให๎เกิด
ความเสียหายได๎ ซึ่งโดยระบบเองมีความเป็นไปได๎มากที่จะมีการใช๎ข๎อมูลที่ไมํถูกต๎องสมบูรณ์หรือ
ผิดพลาด จึงควรก าหนดให๎มีการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู๎กระท าผิด และสิทธิในการเรียกคําเสียหาย
ของผู๎ที่ได๎รับความเสียหายจากการกระท าผิดดังกลําว รวมทั้งการจ ากัดความรับผิดส าหรับบางกรณีด๎วย 
 6. ในเรื่องอนุญาโตตุลาการและการไกลํเกลี่ยข๎อพิพาท (Arbitration and Dispute 
Resolution) เนื่องจากการด าเนินคดีตามปกติมักต๎องใช๎คําใช๎จํายและระยะเวลานาน จึงควรมีการก าหนด
วิธีการแก๎ไขข๎อพิพาททางอ่ืนเพ่ือเป็นทางเลือกให๎แกํคูํกรณีด๎วย โดยให๎สิทธิคูํกรณีสามารถตกลงกัน       
ในสัญญาได๎ ส าหรับกรณีพิพาทในทางแพํง แตํในทางอาญายํอมต๎องมีบทลงโทษ 
  7. ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์ของผู๎ที่เป็นเจ๎าของระบบฐานข๎อมูล 
(Intellectual Property Rights and Database Ownership) ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนมักจะมี
ข๎อมูลที่ตนเป็นเจ๎าของซึ่งมีผลประโยชน์ส าหรับตนเองรวมทั้งสิทธิประโยชน์ในเรื่องของทรัพย์สินทาง
ปัญญาด๎วย การสํงข๎อมูลเหลํานั้นเข๎าสูํระบบจึงต๎องมีการคุ๎มครองถึงสิทธิดังกลําวด๎วย ทั้งยังต๎อง
ค านึงถึงการน าข๎อมูลที่มีสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู๎อ่ืนมาใช๎ในระบบอีกด๎วย เชํน มีระบบ
การรับรองความเป็นเจ๎าของซึ่งสิทธิเหลํานั้นกรณีที่มีการน าไปใช๎ตํอหรือมีการน าไปพัฒนาตํอไป หรือ
การรับรองวําการที่บุคคลภายนอกน าข๎อมูลไปใช๎ตํอไมํเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต๎น 
 3.1.3 ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ จุดเดียวของอาเซียน (Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single 
Window) 
  ประเทศสมาชิกอาเซียนได๎มีการจัดท าความตกลงอาเซียนวําด๎วยการอ านวย 
ความสะดวกด๎านศุลกากรด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (Agreement to Establish and Implement 
the ASEAN Single Window) และได๎รํวมกันลงนามในความตกลงดังกลําวเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพ่ือวางกรอบความรํวมมือในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
ข๎อมูลแบบบูรณาการระหวํางประเทศ โดยก าหนดให๎ประเทศภาคีสมาชิกจะต๎องด าเนินการผลักดันให๎
มีระบบ National Single Window เกิดขึ้นภายในประเทศของตน เพ่ือให๎สามารถด าเนินการธุรกรรมตํางๆ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข๎อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหวํางหนํวยงานของรัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข๎องอยํางครบวงจร ณ จุดเดียว ซึ่งก าหนดให๎ประเทศบรูไน ประเทศอินโดนีเซีย 
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ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทยด าเนินการจัดให๎มีระบบ National Single Window 
ภายในปี ค.ศ. 2008 และส าหรับประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม
ต๎องด าเนินการจัดตั้งระบบดังกลําวภายในปี ค.ศ. 2012 โดยมีสาระส าคัญของความตกลงอาเซียน      
วําด๎วยการอ านวยความสะดวกฯ ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ของความตกลงอาเซียนวําด๎วยการอ านวยความสะดวกฯ ได๎แกํ 
  1.1 เพ่ือให๎มี Legal framework ส าหรับการจัดตั้งระบบ National Single 
Window 
  1.2 เพ่ือให๎เป็นไปตามพันธกรณีท่ี ASEAN ก าหนด 
  1.3 เพ่ือสร๎างความรํวมมือระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในภูมิภาค ASEAN 
ในการจัดตั้งและด าเนินการพัฒนา ASEAN Single Window ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. หลักการในการพัฒนาระบบ ASEAN Single Window และ National Single 
Window ต๎องมีความสอดคล๎องกับหลักการดังตํอไปนี้ 
 2.1 ความสอดคล๎อง (Consistency) 
 2.2 ความเรียบงําย (Simplicity) 
 2.3 ความโปรํงใส (Transparency) 
 2.4 ความมีประสิทธิผล (Efficiency) 
 3. หน๎าที่ของประเทศสมาชิก ประเทศสมาชิกจะต๎องปฏิบัติดังนี้ 
  3.1 พัฒนาระบบ National Single Window ขึ้นในประเทศของตนตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
  3.2 หนํวยงานที่ เกี่ยวข๎องในแตํละประเทศต๎องให๎การสนับสนุนข๎อมูล              
ในการพัฒนาระบบ National Single Window 
  3.3 มีการใช๎เทคโนโลยีและการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานสากล 
  3.4 ในการพัฒนาระบบ National Single Window ต๎องด าเนินการโดยได๎รับ
ความรํวมมือจากภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจเอกชน 

3.1.4 พิธีสารว่าด้วยการอ านวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Protocal to Establish and Implement the ASEAN Single 
Window)  
 ภายหลังจากที่มีการท าความตกลงฯ แล๎ว ตํอมาได๎มีการจัดท าพิธีสารวําด๎วย   
การอ านวยความสะดวกด๎านศุลกากรด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียนขึ้น โดย
ประเทศสมาชิกอาเซียนได๎รํวมกันลงนามเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 
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พิธีสารดังกลําวจัดท าขึ้นเพ่ือจัดให๎มีโครงสร๎างทางกฎหมายและทางเทคนิค (Legal and Technical 
Framework) ในการจัดท าระบบ ASEAN Single Window และ National Single Window ให๎เป็น
มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เป็นสากลในระหวํางประเทศสมาชิก เพ่ือให๎เกิดความรํวมมือระหวําง
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาไปสูํระบบ ASEAN Single Window อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

3.1.5 พิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์    
ณ จุดเดียวของอาเซียน (Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN 
Single Window)  
 พิธีสารฯ ฉบับดังกลําวนี้ ประเทศสมาชิกได๎รํวมกันลงนามเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบทางกฎหมายเพ่ือการด าเนินการ การติดตํอสื่อสาร และการประมวลผล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกรรมระหวํางระบบ National Single Window ทั้งหลายภายในสภาพแวดล๎อม 
ASEAN Single Window โดยค านึงถึงมาตรฐานสากลและการปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข๎องที่ความตกลงระหวําง
ประเทศ และอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกทางการค๎า และการท าให๎เทคนิคและการปฏิบัติ
ทางศุลกากรมีความทันสมัยแนะน าไว๎ 6 โดยกรอบทางกฎหมายภายใต๎พิธีสารฯ นี้จะเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและหลักปฏิบัติที่ดี ซึ่งเป็นไปตามข๎อ 6 ของความตกลงวําด๎วยการอ านวยความสะดวก
ด๎านศุลกากรด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน และข๎อ 5 ของพิธีสารวําด๎วยการ
อ านวยความสะดวกด๎านศุลกากรด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน ดังนั้น จะเห็นได๎วํา
พิธีสารฯ ดังกลําวเป็นกรอบทางกฎหมายที่ก าหนดเป็นแนวทางให๎แกํประเทศสมาชิกด าเนินการออก
กฎหมายภายในของตนเพ่ือน ามาบังคับใช๎กับระบบ ASEAN Single Window ตํอไป 
 
3.2 กรณีศึกษาจากต่างประเทศ 

 
ในปัจจุบันมีหลายๆ ประเทศได๎เริ่มพัฒนาระบบ National Single Window ขึ้นใน

ระดับประเทศ เพ่ือเชื่อมโยงไปสูํระดับภูมิภาค เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ชํวยอ านวยความสะดวก    
ทางการค๎าในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลตํางๆ ระหวํางหนํวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ในบทนี้     
จะท าศึกษาการด าเนินการพัฒนาระบบ National Single Window ของตํางประเทศ โดยมุํงเน๎นไปยัง
ประเด็นทางกฎหมาย เนื่องจากการน าเทคโนโลยี  มาใช๎เพ่ือให๎สามารถรับสํงข๎อมูลและเอกสารผําน

                                           
6
 ข๎อ 3 พิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายเพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ 

จุดเดียวของอาเซียน 
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ระบบกลางทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะต๎องมีการปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายและกฎระเบียบภายในของ    
แตํละประเทศ เพื่อให๎มีความสอดคล๎องกับมาตรฐานสากลที่จะใช๎ในการรองรับการค๎าระหวํางประเทศ
ผํานระบบ National Single Window ตํอไป โดยท าการศึกษาดังนี้ 

 
3.2.1 ประเทศอินโดนีเซีย 

 ประเทศอินโดนีเซียมีการจัดตั้งระบบการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ 
ณ จุดเดียว (National Single Window) ของประเทศ คือ Indonesia National Single Window 
(INSW) เริ่มใช๎งานครั้งแรกในรูปแบบ EDI (Electronic Data Interchange) เมื่อปี ค.ศ. 2007 และ
เริ่มเปิดให๎บริการอยํางเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 2010 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการอ านวยความสะดวก  
ทางการค๎าในการพัฒนาความสามารถในการแขํงขันกับประเทศอ่ืนๆ โดยมีจุดประสงค์ในการเป็น
ระบบส าหรับให๎บริการสาธารณะในการสํ งผํานและประมวลผลข๎อมูลที่มีมาตรฐานผํานระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาการให๎บริการเกี่ยวกับการจัดการการน าเข๎า สํงออก น าผํานสินค๎าให๎มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ INSW ได๎สร๎างขั้นตอนรวบรวมให๎หนํวยงานตํางๆ ไมํวําจะเป็นหนํวยงานของรัฐ 
ภาคธุรกิจ และภาคเอกชนสามารถด าเนินการสํงข๎อมูลระหวํางกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการสํงข๎อมูล 
การประมวลผลในลักษณะบูรณาการระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และการอนุญาต อนุมัติในการ
ตรวจปลํอยสินค๎าของศุลกากรสามารถกระท าได๎ในครั้งเดียว และมีกระทรวงการคลังโดยความรํวมมือ
กับกระทรวงการตํางประเทศเป็นผู๎ดูแลรับผิดชอบระบบ  

 ในการออกกฎหมายเพ่ือรองรับการอ านวยความสะดวกในการให๎บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวนั้น รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียมีแนวทางในการปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายภายใน  
ประเทศเพ่ือรองรับ INSW โดยการออกกฎหมายในรูปของพระราชกฤษฎีกา ข๎อบังคับ และหนังสือเวียน 
ในนามของแตํละกระทรวงหรือหนํวยงานที่มีอ านาจควบคุมดูแลเรื่องนั้นเป็นหลัก เพ่ือใช๎รองรับการ
ด าเนินการส าหรับ INSW ได๎แกํ 

3.2.1.1 Regulation of the President of the Republic of Indonesia 
Number 10 of 2008 แก้ไขเพิ่มเติมโดย Regulation of the President of the Republic 
of Indonesia Number 35 of 2012 

 เป็นข๎อบังคับที่ก าหนดเกี่ยวกับการใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกรอบของ
ระบบ INSW โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 
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(1) นิยามระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ INSW และศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับระบบ 
INSW  

(2) วัตถุประสงค์ของข๎อบังคับเพ่ือเป็นการก ากับดูแลการใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดการเอกสารทางศุลกากร ใบอนุญาต และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับการสํงออก และ/หรือน าเข๎า
ผํานระบบ INSW โดยมีเป้าหมายในการก าหนดความชัดเจนทางกฎหมายในการจัดการข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ใบอนุญาต และเอกสารอ่ืนๆ เกี่ยวกับการสํงออกและ/หรือน าเข๎าผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกัน
การน าข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปใช๎ในทางมิชอบ และการก าหนดแนวทางในการพัฒนาและบังคับใช๎ระบบ 
INSW 

(3) ก าหนดให๎ระบบ INSW เป็นระบบจัดการเกี่ยวกับเอกสารทางศุลกากร และ
การออกใบอนุญาตเก่ียวกับการน าเข๎า สํงออกผํานระบบ INSW โดยให๎มีการพัฒนาและบังคับใช๎ระบบ
ตามค าแนะน าของกระทรวงการคลัง 

(4) ก าหนดความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ให๎บริการกับผู๎ใช๎บริการ 
(5) หน๎าที่และความรับผิดชอบของผู๎ใช๎บริการระบบ  
(6) การทดสอบความพร๎อมในการให๎บริการของระบบ รวมทั้งการด าเนินการ

ในกรณีเกิดความขัดข๎องในการใช๎งานระบบ 
3.2.1.2 Decree of the Minister of Finance No.1049/KMK.01/2006 

 เป็นพระราชกฤษฎีกาก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับทําเรือที่จะใช๎เป็น
สถานที่ต๎นแบบในการท า National Single Window โดยวางกรอบกว๎างๆ ไว๎ 4 เรื่อง ดังนี ้

(1) สถานที่ที่ใช๎เป็นทําเรือต๎นแบบคือ ทําเรือ Batan และทําเรือ TanjungPriok 
seaport กรุงจาการ์ตา 

(2) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช๎ในกระบวนการปลํอยสินค๎าแตํละประเภท (Customs 
Clearance and Port Clearance) 

(3) โครงสร๎างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ใช๎เป็นต๎นแบบ 
(4) ผู๎อนุมัติคําใช๎จําย 

3.2.1.3 Regulation of the Minister of Trade No. 28/M-DAG/PER/6/2009 
 ได๎ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับใบอนุญาตให๎บริการน าเข๎าสํงออกโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (INATRADE) โดยก าหนดสาระส าคัญหลักๆ ดังนี้ 

 (1) ก าหนดเกี่ยวกับระบบและโดเมนเนมที่ใช๎กับใบอนุญาตให๎บริการน าเข๎าสํงออก 
และผู๎มีอ านาจที่ออกใบอนุญาตให๎บริการน าเข๎าสํงออก 
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(2) ก าหนดวิธีการขั้นตอนกระบวนการในการยื่นขอใบอนุญาตให๎บริการน าเข๎า
สํงออก 

(3) ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาและผู๎มีอ านาจออกใบอนุญาตให๎บริการ
น าเข๎าสํงออก 

(4) ก าหนดเงื่อนไขกรณีการปฏิเสธไมํออกใบอนุญาตให๎บริการน าเข๎าสํงออกแกํ
ผู๎ยื่นขอ 

(5) ก าหนดวิธีการยื่นขอใบอนุญาตให๎บริการน าเข๎าสํงออก กรณีไมํสามารถ 
ด าเนินการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได๎ (INATRADE) 

(6) ก าหนดวิธีการ ขั้นตอนกรณีการตํออายุใบอนุญาตให๎บริการน าเข๎าสํงออก 
3.2.1.4 Decree of the Minister of Communication and Information 

Technology No.44/PER/M.KOMINFO/10/2009 

 ได๎วางกรอบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือใช๎ใน Indonesia National Single Window ภายใต๎ Department of Communication and 
Information โดยก าหนดสาระส าคัญดังนี้ 

(1) วางหลักการเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช๎ยื่นเอกสารทางศุลกากรและ
ใบอนุญาตน าเข๎าสํงออกของ The Department of Communication and Information  

(2) ก าหนดวิธีปฏิบัติที่ใช๎ในการยื่นเอกสารทางศุลกากร และใบอนุญาตน าเข๎า
สํงออก 

3.2.1.5 Regulation of the State Minister for Environmental Affairs 
Number 02 of 2010 

 ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช๎ในการ     
จดทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายและเป็นพิษ ส าหรับใช๎ใน Indonesia National Single Window 
ภายใต๎ Ministry of Environmental Affairs โดยก าหนดสาระส าคัญดังนี้ 

(1) วางหลักการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายและเป็นพิษโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการยื่นเอกสารทางศุลกากรเกี่ยวข๎องกับใบอนุญาตการน าเข๎าสํงออกวัตถุ
อันตรายและเป็นพิษ 

(2) ก าหนดเงื่อนไขกรณีการขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายและเป็นพิษโดยใช๎
วิธีแบบ manual 
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(3) ก าหนดวิธีการ ขั้นตอน และเอกสารประกอบในการยื่นขอขึ้นทะเบียน
เป็นวัตถุอันตรายและเป็นพิษ 

(4) ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาและผู๎มีอ านาจออกทะเบียนเป็นวัตถุ
อันตรายและเป็นพิษ (Certificate of Registration of B3) 

3.2.1.6 Regulation of the Minister of Trade No. 40/M-DAG/PER/10/2010 

 ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของใบอนุญาตให๎บริการน าเข๎า
สํงออก มาตรฐาน และระดับการให๎บริการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (INATRADE) ได๎แกํ 

(1) ก าหนดประเภทของใบอนุญาตให๎บริการน าเข๎าสํงออกที่ก าหนดตามข๎อบังคับ
ให๎สามารถด าเนินการผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (INATRADE) ได๎ 

(2) ก าหนดมาตรฐานและระดับการให๎บริการที่จะใช๎กับใบอนุญาตให๎บริการ
น าเข๎าสํงออกแตํละประเภท 

3.2.1.7 Circular of the Director General of Customs and Excise 
No. SE-2/BC/2010 

ได๎ก าหนดข๎อยกเว๎นในการแสดงเอกสารต๎นฉบับที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ให๎
สามารถใช๎สิ่งพิมพ์ออก (Printout) แทนเอกสารต๎นฉบับที่อยูํในรูปอิเล็กทรอนิกส์ได๎ในกรณีการน าเข๎า
สินค๎าต๎องห๎ามบางประเภท 

3.2.2 ประเทศสิงคโปร์ 
TradeNet เป็นระบบการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ ณ จุดเดียว 

(National Single Window) ของประเทศสิงคโปร์ เปิดให๎บริการเมื่อวันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ. 1989 
เป็นระบบที่อนุญาตให๎หนํวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนํวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนแลกเปลี่ยนข๎อมูล
ทางการค๎าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการน าเข๎า สํงออก น าผํานสินค๎าใดๆ กับประเทศสิงค โปร์
จะต๎องกระท าผํานระบบ TradeNet ซึ่งจัดให๎มีการรวบรวมการประมวลผลข๎อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ 
การน าเข๎า น าออก และน าผํานในทางการค๎าและโลจิสติกส์ โดยมีกรมศุลกากรสิงคโปร์และหนํวยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข๎องท าหน๎าที่เป็นผู๎ควบคุมตรวจสอบการเคลื่อนย๎ายสินค๎า และบังคับใช๎กฎระเบียบเกี่ยวกับ
สุขอนามัย ความปลอดภัย และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง ระบบ TradeNet ชํวยลดต๎นทุนและเวลาในการเตรียมการ 
การสํงข๎อมูล และประมวลผลข๎อมูลการค๎า ท าให๎การน าเข๎า สํงออก น าผํานสินค๎าเป็นไปด๎วยความรวดเร็ว 
และมีระบบเก็บคําธรรมเนียมและภาษีตํางๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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 ในการออกกฎหมายเพ่ือรองรับการอ านวยความสะดวกในการให๎บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวนั้น รัฐบาลประเทศสิงคโปร์หรือหนํวยงานของรัฐที่เป็นผู๎ออกใบอนุญาตมิได๎
ด าเนินการออกกฎหมายเกี่ยวกับการให๎บริการออกใบอนุญาตและด าเนินการตํางๆ ผํานระบบ 
National Single Window หรือ TradeNet เป็นการเฉพาะ แตํประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
กับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค๎าผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

3.2.2.1 Electronic Transaction Act 2010 
 มีการกลําวถึงวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของพระราชบัญญัติไว๎ในมาตรา 3 คือ 

เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการรับสํงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อ านวยความสะดวกทางค๎า
อิเล็กทรอนิกส์ สํงเสริมและพัฒนากฎหมายเพ่ือสร๎างความปลอดภัยในการใช๎ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์
แทนเอกสารในรูปแบบของกระดาษ และสร๎างกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานในการรับรองและจัดเก็บ
ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหนํวยงานภาครัฐ และหนํวยงานอ่ืนๆ เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพในการ
ให๎บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการกลําวถึงการยอมรับผลของการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์    
ในประเด็นความเทําเทียมกันระหวํางเอกสารในรูปแบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์วํา ห๎ามปฏิเสธ
ผลทางกฎหมายของข๎อมูลใด เพียงเพราะวําเป็นข๎อมูลที่อยูํในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในมาตรา 6             
ในประเด็นการก าหนดให๎ท าเป็นหนังสือ มาตรา 7 ได๎ก าหนดให๎กรณีที่ได๎ในรูปแบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สามารถเข๎าถึงและน ากลับมาใช๎ได๎แล๎ว ให๎ถือวําข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําว ได๎ท าเป็นหนังสือแล๎ว 
ส าหรับการรับสํงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได๎ก าหนดเรื่องเวลาและสถานที่ในการรับและรับการสื่อสารใน
มาตรา 13 และการรับสํงข๎อมูลกับหนํวยงานของรัฐ ในมาตรา 25(1) ได๎ก าหนดให๎หนํวยงานตํางๆ 
ของรัฐสามารถ (ก) รับข๎อมูลที่เป็นเอกสาร หรือข๎อมูลในรูปแบบอ่ืนนอกจากเอกสาร (ข) เรียกให๎สํง
ข๎อมูล หรือดึงข๎อมูลนั้นเก็บไว๎ (ค) เรียกเอกสารตํางๆ ข๎อมูลที่บันทึกตํางๆ หรือข๎อมูลอ่ืนๆ ตามที่
ก าหนด หรือดึงข๎อมูลต๎นฉบับไว๎ (ง) ยินยอม อนุญาต หรืออนุมัติ (จ) ก าหนดวิธีการและรูปแบบ
เกี่ยวกับการช าระคําธรรมเนียม หรือคําใช๎จํายตํางๆ ที่ไมํขัดตํอกฎหมายซึ่งได๎ก าหนดในเรื่องดังกลําว
ไว๎แล๎ว ซึ่งวิธีการดังกลําวอาจก าหนดให๎กระท าโดยการบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบฟอร์มทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได๎7 

3.2.2.2 Customs Act 
 กฎหมายศุลกากรได๎ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรในการน า

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช๎ตํางหากจากที่ก าหนดไว๎ใน Electronic Transaction Act 2010 เพ่ือให๎มี
ความเฉพาะในการใช๎บังคับกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการก าหนดนิยาม

                                           
7
 สิริญญา อรัญนารถ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.66. 
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ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไว๎ในมาตรา 3(1) วํา ให๎เป็นไปตามมาตรา 86(1) ซึ่งมาตรา 86 ได๎ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

(1) อธิบดีอาจจัดตั้งและด าเนินการการให๎บริการผํานระบบคอมพิวเตอร์ และ
ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับรายการสินค๎า (Manifest) การออก (Return) บัญชีรายการ (List) รายการ
คําใช๎จําย (Statement) การแจ๎งสินค๎าเพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่ประเมินภาษี (Declaration) ค าแนะน า (Direction) 
ประกาศ (Notice) ใบอนุญาต (Permit) ใบเสร็จ (Receipt) หรือเอกสารอ่ืนใดที่ก าหนดให๎มี หรือออกให๎
ตามกฎหมายนี้ ให๎สามารถจัดท าสํงหรือยอมรับโดยผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในกฎหมายนี้        
จะเรียกวํา (Electronic notice) 

(2) ภายใต๎กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว๎ใน (13) ผู๎ใช๎บริการที่ลงทะเบียนแล๎ว (registered 
user) อาจจะจัดท าหรือสํงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถือวําเป็นของอธิบดีได๎ 

  … 
 (13) รัฐมนตรีอาจออกกฎ 
  (ก) ก าหนดเงื่อนไขในการสมัครเข๎าใช๎บริการผํานระบบคอมพิวเตอร์ 

รวมถึงวิธีการในการมอบหมายรหัสที่รับรองวําเป็นของแท๎ 
  (ข) ก าหนดเรื่องการยื่นเอกสารตํางๆ ตามที่ระบุไว๎ ซึ่งอาจสํงผํานระบบ

บริการคอมพิวเตอร์รวมถึงรูปแบบและวิธีการในการสํงผํานข๎อมูลเหลํานั้น 
  (ค) เพ่ือตรวจสอบความผิดพลาดในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือการแก๎ไข

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  (ง) ก าหนดกระบวนการเพ่ือการใช๎บริการคอมพิวเตอร์ รวมถึงกระบวนการ

ในกรณีที่ไมํอาจให๎บริการได๎เนื่องจากบริการเสียหาย หรือบริการถูกรบกวน 
  (จ) เพ่ือแตํงตั้งให๎ผู๎เก็บรักษาข๎อมูลอิสระมีหน๎าที่รักษาข๎อมูลทั้งหมดของ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรมที่กระท าผํานทางผู๎ให๎บริการข๎อมูล (data service provider) ระหวําง
อธิบดีกับผู๎ใช๎บริการที่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงหน๎าที่รักษารายงานฐานข๎อมูลด๎วย 

  (ฉ) เพ่ือให๎ผู๎เก็บรักษาข๎อมูลจัดท าส าเนาของข๎อมูลที่เกี่ยวกับเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์หรือส าเนาของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับอธิบดีหรือผู๎ใช๎บริการที่ลงทะเบียน        
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร๎องขอ 

  (ช) เพื่อมาตรฐานความปลอดภัย ความลับ ความสมบูรณ์ของข๎อมูลและ
การจัดการบริการทางคอมพิวเตอร์ และเพ่ือตรวจสอบการจัดการและกิจกรรมของผู๎ให๎บริการข๎อมูล
โดยผู๎มีอ านาจหรือผู๎เชี่ยวชาญซึ่งอาจถูกก าหนดขึ้น และ 
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(ซ) กฎเกณฑ์ใดๆ เพ่ือให๎บริการทางคอมพิวเตอร์ที่ดีขึ้น8 
 นอกจากนี้ มีการก าหนดเกี่ยวกับการใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในประเด็น        

ความปลอดภัยและความลับของข๎อมูลสารสนเทศในมาตรา 89 วํา ห๎ามมิให๎กระท าการใดๆ อันได๎แกํ 
เปิดเผย เผยแพรํตํอสาธารณชน หรือเปิดเผยตํอบุคคลใดๆ ในข๎อมูลหรือเอกสารตํางๆ ที่รับสํงภายใน
ระบบ หากมิได๎เป็นตามวัตถุประสงค์ที่พระราชบัญญัติก าหนดไว๎ หรือมิได๎รับความยินยอมจากบุคคล
ซึ่งมีอ านาจควบคุม บริหารจัดการ รับผิดชอบดูแลข๎อมูลนั้นเป็นหนังสือ 

3.2.2.3 Regulation of Imports and Export Act 
 มีการก าหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการปฏิบัติ พิธีการศุลกากรทาง

อิเล็กทรอนิกส์ในมาตรา 8 ซึ่งมีเนื้อหาเดียวกับมาตรา 86 แหํง Customs Act 
3.2.2.4 Goods and Services Tax Act  

 มีการก าหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการปฏิบัติ พิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในมาตรา 42 ซึ่งมีเนื้อหาเดียวกับมาตรา 86 แหํง Customs Act 

นอกจากนี้มีการก าหนดการใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในประเด็นความ
ปลอดภัยและความลับของข๎อมูลสารสนเทศในมาตรา 6 วําบุคคลที่มีหน๎าที่ตามกฎหมายหรือ               
ถูกวําจ๎างให๎ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ ต๎องด าเนินการจัดการเอกสารและข๎อมูลตํางๆ อยํางเป็น
ความลับ และห๎ามบุคคลที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลเกี่ยวกับเอกสารหรือข๎อมูลตํางๆ เผยแพรํตํอ
สาธารณชนหรือพยายามเผยแพรํตํอสาธารณชนซึ่งข๎อมูลหรือสิ่งอ่ืนใดที่บันทึกอยูํในเอกสารตํางๆ 
หรือยินยอม อนุญาตให๎บุคคลใดๆ สามารถเข๎าถึง คัดลอกข๎อมูลหรือสิ่งอ่ืนใดที่บันทึกอยูํในเอกสารตํางๆ 
โดยเป็นการขัดตํอวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติหรือกระท าโดยไมได๎รับมอบอ านาจอยํางชัดแจ๎ง
จากประธานาธิบดี 

 

 

                                           
8
 พงษ์พัฒน์ ธราพงษ์พันธ์, “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการน าวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์มาใช๎ในพิธีการศุลกากร ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), น.99-101. 
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บทที่ 4  
ปัญหาและผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการน าระบบ National Single Window  

มาใช้บังคับในประเทศไทย 
 

4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวของกับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window  
 

ตามมาตรา 27 แหํงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 บัญญัติวํา “ผู๎ใดหรือพาของ  
ที่ยังมิได๎เสียคําภาษี หรือของต๎องจ ากัด หรือของต๎องห๎าม หรือที่ยังมิได๎ผํานศุลกากรโดยถูกต๎องเข๎ามา
ในพระราชอาณาจักรสยามก็ดี หรือสํง หรือพาของเชํนวํานี้ออกไปนอกพระราชอาณาจักรก็ดี หรือ
ชํวยเหลือด๎วยประการใด ๆ ในการน าของเชํนวํานี้เข๎ามา หรือสํงออกไปก็ดีหรือย๎ายถอนไป หรือ
ชํวยเหลือให๎ย๎ายถอนไปซึ่งของดังกลําวนั้นจากเรือก าปั่น ทําเทียบเรือ โรงเก็บสินค๎า คลังสินค๎า ที่มั่นคง 
หรือโรงเก็บของ โดยไมํได๎รับอนุญาตก็ดี หรือให๎ที่อาศัยเก็บ หรือเก็บ หรือซํอนของเชํนวํานี้ หรือยอม 
หรือจัดให๎ผู๎อ่ืนท าการเชํนวํานั้นก็ดี หรือเกี่ยวข๎องด๎วยประการใดๆ ในการขนหรือย๎ายถอน หรือ
กระท าอยํางใดแกํของเชํนวํานั้นก็ดี หรือเกี่ยวข๎องด๎วยประการใดๆ ในการหลีกเลี่ยง หรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการเสียคําภาษีศุลกากร หรือในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและ
ข๎อจ ากัดใดๆ อันเกี่ยวแกํการน าของเข๎า สํงของออก ขนของขึ้น เก็บของในคลังสินค๎า และการสํงมอบของ
โดยเจตนาจะฉ๎อคําภาษีของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ที่จะต๎องเสียส าหรับของนั้นๆ ก็ดี 
หรือหลีกเลี่ยงข๎อห๎าม หรือข๎อจ ากัดอันเกี่ยวแกํของนั้นก็ดีส าหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ให๎ปรับเป็นเงินสี่เทํา
ราคาของซึ่งได๎รวมคําอากรเข๎าด๎วยแล๎ว หรือจ าคุกไมํเกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจ า” และมาตรา 40 วรรคแรก 
ได๎บัญญัติวํา “กํอนที่จะน าของใดๆ ไปจากอารักขาของศุลกากร ผู๎น าของเข๎าต๎องปฏิบัติให๎ครบถ๎วน
ตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับการศุลกากร กับต๎องยื่นใบขนสินค๎าโดยถูกต๎อง
และเสียภาษีอากรจนครบถ๎วนหรือวางเงินประกันไว๎เป็นประกัน การขอวางเงินประกันให๎เป็นไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีก าหนด” เป็นการก าหนดถึงสินค๎าต๎องก ากัด คือ สินค๎าที่มีกฎหมายก าหนดวําหากจะมี
การน าเข๎า – สํงออก หรือผํานราชอาณาจักรจะต๎องได๎รับอนุญาตหรือปฏิบัติให๎ครบถ๎วนตามที่ก าหนดไว๎
ในกฎหมายนั้นๆ เชํน ต๎องมีใบอนุญาตการน าเข๎าและสํงออก ต๎องปฏิบัติตามประกาศอันเกี่ยวกับ
ฉลากหรือใบรับรองการวิเคราะห์ หรือเอกสารก ากับสินค๎านั้นๆ เป็นต๎น ผู๎ใดน าของต๎องก ากัดเข๎ามา 
หรือสํงออก หรือสํงผํานราชอาณาจักรโดยมิได๎รับอนุญาตหรือไมํปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดไว๎      
ให๎ครบถ๎วน จะมีความผิดตามที่ก าหนดไว๎ในกฎหมายนั้น ๆ และเป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากรด๎วย 
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4.1.1 กฎหมายภายในของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวของกับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน
ระบบ National Single Window  

 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการเชื่อมโยงข๎อมูลผํานระบบ National Single Window 
ทั้งหนํวยงานของรัฐผู๎ออกใบอนุญาตและหนํวยงานอ่ืนๆ จ านวน 36 หนํวยงาน มีกฎหมายที่อยูํใน
ความรับผิดชอบด๎านการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ ดังตํอไปดังนี้ 
 1. กรมการค๎าตํางประเทศ 

 - พระราชบัญญัติการสํงออกไปนอกและการน าเข๎ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินค๎า พ.ศ. 2522 

 - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การสํงออกไปนอกและการน าเข๎ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งเพชรที่ยังไมํได๎เจียระไน พ.ศ. 2546  

 - ระเบียบกระทรวงพาณิชย์วําด๎วยหลักฐานและเอกสารประกอบการสํงออก
ไปนอกและการน าเข๎ามาในราชอาณาจักร ซึ่งเพชรที่ยังไมํได๎เจียระไน พ.ศ. 2546 

 - ประกาศกรมการค๎าตํางประเทศ เรื่อง การขอและการออกหนังสือรับรอง 
ถิ่นก าเนิดสินค๎าส าหรับแป้งมันส าปะหลังที่สํงออกไปสหภาพยุโรป ส าหรับปี 2559 พ.ศ. 2558 

 - ระเบียบกระทรวงพาณิชย์วําด๎วยการอนุญาตให๎สํงผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง
ออกไปนอกราชอาณาจักร ส าหรับปี 2559 พ.ศ. 2558 

 - ระเบียบกระทรวงพาณิชย์วําด๎วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
อนุญาตให๎สํงกาแฟออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 

 - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให๎ไม๎เป็นสินค๎าที่ต๎องขออนุญาตใน
การสํงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 

 - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การสํงถํานไม๎ออกไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2549 

 - ระเบียบกระทรวงพาณิชย์วําด๎วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอ
อนุญาตสํงถํานไม๎ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 

 - ประกาศกรมการค๎าตํางประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขึ้นทะเบียนเป็น ผู๎น าเข๎าการรายงานและตรวจสอบการน ายางรถใหมํเข๎ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 

 - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให๎ส๎มเป็นสินค๎าที่ต๎องมีหนังสือ
รับรองและต๎องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน าเข๎ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 

 - ประกาศกรมการค๎าตํางประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การข้ึนทะเบียนเป็น ผู๎น าเข๎าการรายงานและตรวจสอบการน าส๎มเข๎ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2556 
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 - ประกาศกรมการค๎าตํางประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน

การขึ้นทะเบียนเป็น ผู๎น าเข๎าการรายงานและตรวจสอบการน าเครื่องในสุกรเข๎ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2556 

 - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให๎เครื่องในสุกรเป็นสินค๎าที่ต๎องมี
หนังสือรับรองและต๎องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน าเข๎ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 

 - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให๎ตัวถังของรถยนต์นั่งที่ใช๎แล๎ว 
และโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช๎แล๎ว เป็นสินค๎าที่ต๎องห๎ามในการน าเข๎ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 

 - ระเบียบกระทรวงพาณิชย์วําด๎วยการออกหนังสือรับรองการน าปลาทูนํา
ชนิดครีบเหลืองเข๎ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2537 

 - ระเบียบกระทรวงพาณิชย์วําด๎วยหนังสือรับรองที่ต๎องแสดงตํอพนักงาน
ศุลกากรในการสํงอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2531 

 2. กรมการค๎าภายใน 
 - พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 
 - พระราชบัญญัติวําด๎วยราคาสินค๎าและบริการ พ.ศ. 2542 
 - พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 
 - พระราชบัญญัติการค๎าข๎าว พ.ศ. 2489 
 3. กรมการปกครอง 
  - พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม๎เพลิง และ 

สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
 4. กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
  - พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550 
  - พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
  - พระราชบัญญัติควบคุมการสํงออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ 

และสิ่งที่ใช๎ในการสงคราม พ.ศ. 2495 
  - พระราชกฤษฎีกาควบคุมการสํงออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์

และสิ่งที่ใช๎ในการสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
  - พระราชกฤษฎีกาควบคุมการสํงออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์

และสิ่งที่ใช๎ในการสงคราม พ.ศ. 2535 
  - กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
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  - กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
  - กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
  - กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
  - กฎกระทรวง (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
  - ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แตํงตั้งพนักงานเจ๎าหน๎าที่เพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 
  - ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แตํงตั้งพนักงานเจ๎าหน๎าที่เพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 
  - ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ก าหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต๎องขออนุญาต

ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2) 
  - ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ก าหนดยุทธภัณฑ์ที่ต๎องขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
 5. กรมเจ๎าทํา 
  - พระราชบัญญัติสํงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 
  - พระราชบัญญัติการเดินเรือในนํานน้ าไทย พ.ศ. 2456 
  - พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 
  - กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

สํงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 
  - กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

สํงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 
  - กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

สํงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 
  - กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

สํงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 
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  - กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ  

การเดินเรือในนํานน้ าไทย พ.ศ. 2456 
  - ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให๎

ผู๎ประกอบการขนสํงทางทะเลเชําและใช๎เรืออ่ืนที่มิใชํเรือไทยในการขนสํงทางทะเลโดยได๎รับสิทธิและ
ประโยชน์เชํนเดียวกับเรือไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 

  - ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ก าหนดเส๎นทางเดินเรือที่ผู๎สั่งหรือน าเข๎า
มาจากตํางประเทศต๎องบรรทุกของนั้นโดยเรือไทย ส าหรับกรณีที่ทางราชการ องค์การของรัฐ
หนํวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู๎สั่งหรือน าเข๎า พ.ศ. 2538 

  - ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งหรือน าเข๎ามา
จากตํางประเทศซึ่งของที่ก าหนดให๎บรรทุกโดยเรือไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 

  - ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งหรือน าเข๎ามา
จากตํางประเทศซึ่งของที่ก าหนดให๎บรรทุกโดยเรือไทย พ.ศ. 2524 

  - ประกาศกรมการขนสํงทางน้ าและพาณิชยนาวี ที่  238/2548 เรื่อง 
ข๎อก าหนดเกี่ยวกับการยกเว๎นให๎เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทยที่เดินระหวํางเมืองทํา
ภายในประเทศซึ่งขนถํายน้ ามันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พ.ศ. 2548 

  - ประกาศกรมการขนสํงทางน้ าและพาณิชยนาวี ที่ 237/2548 เรื่อง ยกเว๎น
ให๎เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทยที่เดินระหวํางเมืองทําภายในประเทศซึ่งขนถํายน้ ามัน
ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไมํต๎องปฏิบัติตามมาตรา 191 แหํงพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นํานน้ าไทย พ.ศ. 2456 

  - ประกาศกรมการขนสํงทางน้ าและพาณิชยนาวี ที่ 198/2547 เรื่อง ก าหนด
ประเภทเรือท่ีต๎องแจ๎งตํอเจ๎าทํา พ.ศ. 2547 

  - ประกาศกรมเจ๎าทํา ที่ 353/2529 เรื่อง การก าหนดชั้นของสิ่งของและ
สิ่งของที่อาจท าให๎เกิดอันตรายได๎ พ.ศ. 2529 

  - ประกาศกรมเจ๎าทํา ที่ 280/2542 เรื่อง ยกเว๎นเรือและก าหนดประเภทการ
ขนถํายสิ่งของที่อาจท าให๎เกิดอันตรายได๎ ที่ไมํต๎องขออนุญาตตํอเจ๎าทํา พ.ศ. 2542 

  - ประกาศส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมพาณิชยนาวี เรื่อง การคิด
คําธรรมเนียมพิเศษส าหรับของที่มีหลักฐานแสดงราคา ซี.ไอ.เอฟ. แตํไมํปรากฏจ านวนเงินคําระวางใน
หลักฐานนั้นหรือเอกสารอื่นที่ใช๎เป็นหลักฐานได๎ พ.ศ. 2532 
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 6. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
  - พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 
  - พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
 7. กรมทรัพยากรธรณี 
  - พระราชบัญญัติคุ๎มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. 2551 
  - ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การน าซากดึกด าบรรพ์ 

หรือซากดึกด าบรรพ์ที่ได๎ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืนเข๎ามาในราชอาณาจักร 
และการสํงหรือน าซากดึกด าบรรพ์ หรือซากดึกด าบรรพ์ที่ได๎ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็น
รูปลักษณะอ่ืน ซึ่งไมํใชํซากดึกด าบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 

 8. กรมธุรกิจพลังงาน 
  - พระราชบัญญัติการสํงออกไปนอกและการน าเข๎ามาในราชอาณาจักรซึ่ง

สินค๎า พ.ศ. 2522 
  - พระราชบัญญัติการค๎าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 
  - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให๎น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นสินค๎าที่มี

มาตรการจัดระเบียบ ในการน าเข๎ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 
  - ประกาศกรมการค๎าตํางประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ

พิจารณาเห็นชอบให๎น าน้ ามันเชื้อเพลิงเข๎ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 
  - ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดเงื่อนไขในการจ าหนํายก๏าซ

ปิโตรเลียมเหลวไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
 9. กรมประมง 
  - พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 
  - พระราชกฤษฎีกาห๎ามมิให๎น าสัตว์น้ าบางชนิดเข๎ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 
  - ประกาศกรมประมง เรื่อง เอกสารหลักฐานอื่นเพ่ือใช๎ประกอบการขออนุญาต 

ให๎น าสัตว์น้ าบางชนิดเข๎ามาในราชอาณาจักร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 
  - ประกาศกรมประมง เรื่อง งดออกหนังสืออนุญาตให๎น าสัตว์น้ าบางชนิดเข๎า

มาในราชอาณาจักร ประเภทกุ๎งทะเล พ.ศ. 2553 
  - ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดชนิดของโรคที่ต๎องมีหนังสือรับรอง    

การปลอดเชื้อ SPF เพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 
  - ประกาศกรมประมง เรื่อง ขออนุญาตน าลูกกุ๎งทะเลเข๎ามาในราชอาณาจักร 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 



53 
 
  - ประกาศกรมประมง เรื่อง การอนุญาตให๎น าปลาตระกูลคาร์พเข๎ามาใน

ราชอาณาจักรภายใต๎ระบบการกักกันโรค พ.ศ. 2547 
 10. กรมปศุสัตว์ 
  - พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 
  - พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
  - พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 
  - พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
  - กฎกระทรวงก าหนดสัตว์ชนิดอ่ืนตามกฎหมายวําด๎วยโรคระบาดสัตว์         

พ.ศ. 2546 
  - กฎกระทรวงวําด๎วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ 

พ.ศ. 2545 
  - กฎกระทรวงวําด๎วยการน าเข๎า น าออก หรือน าผํานราชอาณาจักรซึ่งสัตว์

หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2544 
  - กฎกระทรวงวําด๎วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ 

พ.ศ. 2545 
  - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดแบบค าขออนุญาตและ

ใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ พ.ศ. 2548 
  - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แตํงตั้งสัตวแพทย์ ตาม

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
  - ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แตํงตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. 2499 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
  - ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วําด๎วยการยึด การท าลาย หรือ  

การสํงกลับซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์โดยไมํมีคําชดใช๎ พ.ศ. 2531 
 11. กรมป่าไม๎ 
  - พระราชบัญญัติเลื่อยโซํยนต์ พ.ศ. 2545 
  - พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 
  - พระราชบัญญัติป่าไม๎ พ.ศ. 2484 
  - กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะเลื่อยโซํยนต์และสํวนประกอบของเลื่อยโซํยนต์ 

พ.ศ. 2555 
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  - กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและ

การออกใบอนุญาตให๎มี ผลิต หรือน าเข๎าเลื่อยโซํยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซํยนต์ให๎มีก าลัง
เครื่องจักรกลเพ่ิมขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติ และลักษณะต๎องห๎ามของผู๎ขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

  - กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะเลื่อยโซํยนต์และสํวนประกอบของเลื่อยโซํยนต์ 
พ.ศ. 2551 

  - กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและ
การออกใบอนุญาตให๎มี ผลิต หรือน าเข๎าเลื่อยโซํยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซํยนต์ให๎มีก าลัง
เครื่องจักรกลเพิ่มข้ึน รวมทั้งคุณสมบัติ และลักษณะต๎องห๎ามของผู๎ขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2551 

 12. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
  - ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ๎ง 

การออกใบรับแจ๎ง การขอตํออายุและการตํออายุใบรับแจ๎ง การด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 
ในความรับผิดชอบ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 

  - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 
  - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ๎งข๎อเท็จจริงของผู๎ผลิต ผู๎น าเข๎า 

ผู๎สํงออก หรือผู๎มีไว๎ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน๎าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547 
 13. กรมวิชาการเกษตร 
  - พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
  - พระราชบัญญัติคุ๎มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
  - พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 
  - พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 
  - พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
  - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 14. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  - พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
  - พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525 
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 15. กรมศิลปากร 
  - พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

แหํงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
  - กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ พ.ศ. 2504 
  - กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ พ.ศ. 2504 
  - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าโบราณวัตถุที่มีแหลํงก าเนิดใน

ตํางประเทศเข๎ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 
 16. กรมศุลกากร 
  - พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469  
  - พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  
  - ประกาศกรมศุลกากรที่ 108/2558 เรื่อง การจัดท าข๎อมูลผํานพิธีการ

ศุลกากรน าเข๎า – สํงออกด๎วยระบบเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
  - ประกาศกรมศุลกากรที่ 230/2558 เรื่อง การผํานพิธีการศุลกากรทาง

อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเชื่อมโยงข๎อมูลตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับศุลกากร 
  - ประกาศกรมศุลกากรที่ 100/2555 เรื่อง กระบวนการศุลกากร ณ ทําอากาศยาน

ดอนเมือง 
  - ประกาศกรมศุลกากรที่ 79/2554 เรื่อง พิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากร

ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  - ประกาศกรมศุลกากร ที่ 40/2554 เรื่อง ผู๎ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได๎รับ

อนุญาต (Authorized Economic Operators: AEOs) ส าหรับผู๎สํงของออก 
 17. กรมสรรพสามิต 
  - พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
  - พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 
  - กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว๎นหรือคืน

ภาษีหรือลดอัตราภาษีส าหรับสินค๎าที่สํงออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข๎าไปในเขตปลอดอากร และ
การขอรับคืนหรือยกเว๎นภาษีส าหรับสินค๎าที่ผู๎ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได๎รับคืนหรือยกเว๎นภาษี 
พ.ศ. 2547 
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  - กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา 

พ.ศ. 2493 
  - กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา 

พ.ศ. 2493 
  - ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขวําด๎วยการ

ขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให๎น าสุราเข๎ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 7) 
  - ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขวําด๎วยการ

ขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให๎น าสุราเข๎ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 6) 
  - ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขวําด๎วยการ

ขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให๎น าสุราเข๎ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 5) 
  - ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขวําด๎วยการ

ขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให๎น าสุราเข๎ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) 
  - ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขวําด๎วยการ

ขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให๎น าสุราเข๎ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) 
  - ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขวําด๎วยการ

ขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให๎น าสุราเข๎ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) 
  - ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขวําด๎วยการ

ขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให๎น าสุราเข๎ามาในราชอาณาจักร 
  - ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอ

อนุญาต การออกใบอนุญาต และเง่ือนไขวําด๎วยการน าเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต๎นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส๎น
หรือยาสูบเข๎ามาในหรือสํงออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 5) 

  - ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอ
อนุญาต การออกใบอนุญาต และเงื่อนไขวําด๎วยการน าเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต๎นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส๎น
หรือยาสูบข๎ามาในหรือสํงออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) 

  - ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอ
อนุญาต การออกใบอนุญาต และเง่ือนไขวําด๎วยการน าเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต๎นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส๎น
หรือยาสูบข๎ามาในหรือสํงออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) 

  - ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอ
อนุญาต การออกใบอนุญาต และเง่ือนไขวําด๎วยการน าเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต๎นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส๎น
หรือยาสูบข๎ามาในหรือสํงออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) 
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  - ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอ

อนุญาต การออกใบอนุญาต และเง่ือนไขวําด๎วยการน าเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต๎นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส๎น
หรือยาสูบข๎ามาในหรือสํงออกไปนอกราชอาณาจักร 

 18. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรํ 
  - พระราชบัญญัติแรํ พ.ศ. 2510 
  - กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติแรํ 

พ.ศ. 2510 
 19. กรมควบคุมโรค 
  - พระราชบัญญัติโรคติดตํอ พ.ศ. 2558 
 20. กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
  - พระราชบัญญัติสงวนและค๎ุมครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
  - กฎกระทรวง ก าหนดอัตราคําธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรอง พ.ศ. 2550 
  - กฎกระทรวงก าหนดให๎สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ๎มครอง พ.ศ. 2546 
  - กฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ๎มครองให๎เป็นสัตว์ป่าชนิดที่

เพาะพันธุ์ได๎ พ.ศ. 2546 
  - กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวน

และค๎ุมครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
  - กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

สํงออกไปนอกและการน าเข๎ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค๎า พ.ศ. 2522 
  - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เรื่อง ก าหนดชนิด

สัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห๎ามน าเข๎าหรือสํงออก พ.ศ. 2548 
  - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เรื่อง แตํงตั้ง

พนักงานเจ๎าหน๎าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหํงชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ๎มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

  - มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2534 เรื่อง ห๎ามสํงงูมีชีวิตและ
หนังงูที่ยังไมํแปรรูปออกนอกราชอาณาจักร 

  - ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตน าเข๎า สํงออก หรือน าผํานสัตว์ป่า 
ซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า 

  - อนุสัญญาวําด๎วยการค๎าระหวํางประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ ใกล๎ 
สูญพันธุ์ พ.ศ. 2516 
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 21. กรมการขนสํงทางบก 
  - พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แก๎ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญั ติ

รถยนต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 
  - ระเบียบกรมขนสํงทางบกวําด๎วยการด าเนินการเกี่ยวกับนายทะเบียนและ

ภาษีรถยนต์ตามกฎหมายวําด๎วยรถยนต์ พ.ศ. 2531 
  - ระเบียบกรมขนสํงทางบกวําด๎วยการด าเนินการเกี่ยวกับนายทะเบียนและ

ภาษีรถยนต์ตามกฎหมายวําด๎วยรถยนต์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 
 22. การทําเรือแหํงประเทศไทย 
  - พระราชบัญญัติการทําเรือแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2494 
  - กฎกระทรวง (พ.ศ. 2500) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2512) และฉบับที่ 3 

(พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทําเรือแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2494 
 23. การนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย 
  - พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2522 
  - ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทยที่ 63/2551 เรื่อง แบบค าขอ 

แบบใบรับรอง แบบรายงาน และหนังสือรับรองการขอรับสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2551 
  - ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทยที่  96/2551 เรื่อง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว๎นคําธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริม     
การลงทุน อากรขาเข๎า ภาษีมูลคําเพ่ิม และภาษีสรรพสามิต ส าหรับของเพ่ือใช๎ในการผลิตสินค๎าหรือ
เพ่ือพาณิชยกรรมในเขตประกอบการเสรี พ.ศ. 2551 

  - ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว๎นคําธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริม      
การลงทุน อากรขาเข๎า ภาษีมูลคําเพ่ิม และภาษีสรรพสามิตส าหรับของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ 
เครื่องมือและเครื่องใช๎ และวัตถุดิบ รวมทั้งสํวนประกอบของสิ่งดังกลําวที่จ าเป็นต๎องใช๎ในการผลิต
สินค๎าหรือเพ่ือพาณิชยกรรม พ.ศ. 2551 

  - ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบในการอนุญาตให๎น าของในเขตประกอบการเสรีออกจากเขตประกอบการเสรี 
พ.ศ. 2551 

 
 24. บริษัท ทําอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
  - พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 
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 25. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว๎นอากรศุลกากร

ตามมาตรา 12 แหํงพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
  - ประกาศสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ 1/2550 เรื่อง ระเบียบวิธีปฏิบัติ

ส าหรับการขออนุมัติรับรองสูตรการผลิตและการขออนุมัติรับรองการลดอัตราอากรและการยกเว๎นอากร
ขาเข๎าส าหรับของที่น ามาใช๎ในการผลิตหรือประกอบในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว๎นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แหํง
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ข๎อ 3(15) ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

  - ประกาศกรมศุลกากรที่ 117/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการส าหรับ
การลดอัตราอากรและยกเว๎นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แหํงพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
พ.ศ. 2530 

 26. ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
  - พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2503 แก๎ไขโดย 

พ.ร.บ. พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2530 
  - กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท า

สวนยาง พ.ศ. 2503 
  - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอัตราเงินสงเคราะห์ที่  

ผู๎สํงยางออกนอกราชอาณาจักรต๎องช าระเงินสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง พ.ศ. 2503 ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2530 

  - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ที่ผู๎สํงยางออกนอกราชอาณาจักร ต๎องเสียเงินสงเคราะห์เพ่ือสมทบกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยางตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2503 ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 

  - ประกาศส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง เรื่อง ก าหนดท๎องที่ที่
ผู๎สํงยางออกนอกราชอาณาจักรยื่นค าขอช าระเงินสงเคราะห์ (ฉบับที่ 6) 

  - ประกาศส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง เรื่อง ก าหนดท๎องที่ที่
ผู๎สํงยางออกนอกราชอาณาจักรยื่นค าขอช าระเงินสงเคราะห์ (ฉบับที่ 5) 

  - ประกาศส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง เรื่อง ก าหนดท๎องที่ที่
ผู๎สํงยางออกนอกราชอาณาจักรยื่นค าขอช าระเงินสงเคราะห์ (ฉบับที่ 4) 
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  - ประกาศส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง เรื่อง ก าหนดท๎องที่ที่

ผู๎สํงยางออกนอกราชอาณาจักรยื่นค าขอช าระเงินสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) 
  - ประกาศส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง เรื่อง ก าหนดท๎องที่ที่

ผู๎สํงยางออกนอกราชอาณาจักรยื่นค าขอช าระเงินสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) 
  - ประกาศส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง เรื่อง ก าหนดท๎องที่ที่

ผู๎สํงยางออกนอกราชอาณาจักรยื่นค าขอช าระเงินสงเคราะห์ 
  - ประกาศส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง เรื่อง เจ๎าพนักงาน

สงเคราะห์ผู๎มีหน๎าที่รับช าระเงินสงเคราะห์ 
 27. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแหํงชาติ 
  - พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
  - ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแหํงชาติเรื่อง การน าเข๎าเครื่องวิทยุคมนาคม 
  - ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแหํงชาติเรื่อง การน าออกเครื่องวิทยุคมนาคม 
 28. ส านักงานคณะกรรมการอ๎อยและน้ าตาลทราย 
  - พระราชบัญญัติอ๎อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 
  - ประกาศส านักงานคณะกรรมการอ๎อยและน้ าตาลทราย เรื่อง ก าหนดให๎ใช๎

เอกสารการช าระเงินด๎วยวิธีอ่ืนนอกจากเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิต เพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุญาตสํงน้ าตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร 

  - ระเบียบคณะกรรมการอ๎อยและน้ าตาลทรายวําด๎วย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตให๎สํงออกน้ าตาลทราย พ.ศ. 2550 

 29. ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน  
  - พระราชบัญญัติสํงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
 30. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  - พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 
  - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
  - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
  - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
  - พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ พ.ศ. 2551 
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  - พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาท (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 
  - พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 
  - พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 
  - พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 
  - พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2535 
  - พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 
  - พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527 
  - พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 
  - พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518 
  - พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
  - พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
  - พระราชบัญญัติยาเสพติดให๎โทษ พ.ศ. 2522 
  -กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ. 2522 
  - กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

อาหาร พ.ศ. 2522 
  - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 304) พ.ศ. 2550 เรื่อง การห๎าม

ผลิต น าเข๎า หรือจ าหนํายอาหารที่มีการบรรจุสิ่งอ่ืนหรือวัตถุอ่ืนที่มิใชํอาหารในภาชนะบรรจุอาหาร 
  - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 303) พ.ศ. 2550 เรื่อง อาหารที่มี

ยาสัตว์ตกค๎าง 
  - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 300) พ.ศ. 2549 เรื่อง แตํงตั้ง

พนักงานเจ๎าหน๎าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
  - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 268) พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรฐาน

อาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีบางชนิด 
  - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 264) พ.ศ. 2545 เรื่อง ก าหนด

อาหารที่ห๎ามผลิต น าเข๎า หรือจ าหนําย 
  - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 98) พ.ศ. 2529 เรื่อง มาตรฐาน

อาหารที่มีสารปนเปื้อน 
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 31. ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
  - พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508 
  - พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 
 32. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  - พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
  - พระราชกฤษฎีกา ก าหนดให๎ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช๎เครื่องยนต์

แบบจุดระเบิดด๎วยประกายไฟต๎องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2555 
  - พระราชกฤษฎีกาก าหนดให๎ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช๎

เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด๎วยการอัดต๎องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2555 
  - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4354 (พ.ศ. 2554) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช๎เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด๎วยการอัด เฉพาะด๎าน    
ความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับท่ี 7 

  - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4353 (พ.ศ. 2554) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ ใช๎ เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด๎วยประกายไฟ เฉพาะด๎าน           
ความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับท่ี 8 

  - ประกาศส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดแบบ  
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ค าขอย๎ายสถานที่ที่ระบุไว๎ในใบอนุญาต ค าขอโอนใบอนุญาต และแบบ
ใบอนุญาตให๎ย๎ายสถานที่ท่ีระบุไว๎ในใบอนุญาต แบบใบอนุญาตให๎โอนใบอนุญาต 

  - ประกาศส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดแบบ  
ค าขอรับใบอนุญาตและแบบใบอนุญาต การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
การท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให๎ต๎องเป็นไปตามมาตรฐาน และการน า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให๎ต๎องเป็นไปตามมาตรฐานเข๎ามาเพ่ือจ าหนําย  
ในราชอาณาจักร 

 33. ส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ 
  - พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค๎าเกษตร พ.ศ. 2551 
  - กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับ

ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นผู๎ผลิต ผู๎สํงออก หรือผู๎น าเข๎าสินค๎าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ 
พ.ศ. 2553 
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 34. หอการค๎าไทยและสภาหอการค๎าแหํงประเทศไทย 
  - พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค๎าขาออก พ.ศ.2503 
 35. ส านักงานการบินพลเรือนแหํงประเทศไทย 
  - พระราชก าหนดการบินพลเรือนแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2558 
 36. สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย 
  - พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย พ.ศ. 2530 

4.1.2 กฎหมายภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขอรับและออกใบอนุญาต 

ในการน าเข้า ส่งออก น าผ่านสินค้า 

จากที่ได๎กลําวไปข๎างต๎นกฎหมายจะเห็นได๎วํากฎหมายที่อยูํในความรับผิดชอบ
ของแตํละหนํวยงานนั้นมีจ านวนหลายฉบับด๎วยกัน ในกรณีนี้จะขอศึกษากฎหมายที่นําสนใจใน
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาต โดยแยกตามหนํวยงานและชนิดสินค๎า ดังนี้ 

 1. กรมปศุสัตว์ 
  1.1 อาหารสัตว์ 
  1.1.1. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
  - มาตรา 15 ผู๎ใดประสงค์จะผลิตเพ่ือขาย หรือน าเข๎าเพ่ือขาย

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามมาตรา 6 (1) ให๎ยื่นค าขออนุญาต และเมื่อผู๎อนุญาตออกใบอนุญาตให๎แล๎ว
จึงจะผลิตเพ่ือขาย หรือน าเข๎าเพ่ือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได๎ 

   การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   ผู๎รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการผลิตเพ่ือขายหรือน าเข๎าเพ่ือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดตามมาตรา 6 (1) ด๎วย 

  1.1.2 กฎกระทรวงวําด๎วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การตํอ
อายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตผลิตหรือน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ พ.ศ. 2553 

   - ข๎อ 2 ผู๎ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์หรือ
ใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ให๎ยื่นค าขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์หรือน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ตํอ        
ผู๎อนุญาต แล๎วแตํกรณีพร๎อมด๎วยหลักฐานตามที่ระบุไว๎ในแบบค าขอนั้น 

   - ข๎อ 3 เมื่อได๎รับค าขอพร๎อมด๎วยหลักฐานถูกต๎องและครบถ๎วน
ตามข๎อ 2 ให๎ผู๎อนุญาตตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์หรือใบอนุญาตน าเข๎าซึ่ง
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อาหารสัตว์ แล๎วแตํกรณี หรือมีหนังสือแจ๎งค าสั่งไมํอนุญาตพร๎อมด๎วยเหตุผลและแจ๎งสิทธิอุทธรณ์ให๎ 
ผู๎ขออนุญาตทราบภายในสี่สิบห๎าวันนับแตํวันที่ได๎รับค าขอ 

   - ข๎อ 7 บรรดาค าขอ และใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให๎เป็นไป 
ตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   - ข๎อ 8 การยื่นค าขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานคร     
ให๎ยื่น ณ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ในจังหวัดอ่ืน ให๎ยื่น     
ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแหํงท๎องที่ที่สถานที่ผลิตอาหารสัตว์หรือสถานที่น าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์นั้น
ตั้งอยูํ 

   ส าหรับอาหารสัตว์น้ าที่ รั ฐมนตรีประกาศเป็นอาหารสัตว์          
ในกรุงเทพมหานคร ให๎ยื่น ณ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือ
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าจืด ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด กรมประมง ในจังหวัดอ่ืน ให๎ยื่น     
ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือส านักงานประมงจังหวัดแหํงท๎องที่ที่สถานที่ ผลิตอาหารสัตว์หรือ
สถานที่น าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์นั้นตั้งอยูํ 

   การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง อาจแจ๎งผํานระบบ
สัญญาณคอมพิวเตอร์เข๎ากับระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์ หรือแจ๎งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับก็ได๎ 

   - ข๎อ 9 ผู๎รับใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ผู๎ใดประสงค์จะน าหรือ
สั่งอาหารสัตว์เข๎ามาในราชอาณาจักร ให๎ยื่นค าขอแจ๎งการน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ทุกครั้งตํอผู๎อนุญาต 
พร๎อมด๎วยหลักฐานตามที่ระบุไว๎ในแบบค าขอนั้น 

   - ข๎อ 10 เมื่อได๎รับค าขอพร๎อมด๎วยหลักฐานถูกต๎องและครบถ๎วน
ตามข๎อ 9 ให๎ผู๎อนุญาตตรวจพิจารณาและออกหนังสืออนุญาต หรือมีหนังสือแจ๎งค าสั่งไมํอนุญาต
พร๎อมด๎วยเหตุผลและแจ๎งสิทธิอุทธรณ์ ให๎ผู๎ขออนุญาตทราบภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ได๎รับค าขอ 

  1.1.3 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ
อนุญาตและใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ พ.ศ. 2548 

   - ข๎อ 1 ให๎ใช๎แบบค าขออนุญาตและใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ 
เอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตตามแบบท๎ายประกาศนี้ 

   - ข๎อ 2 ค าขออนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ให๎ใช๎แบบ น.ส. 1 
   - ข๎อ 3 ค าขอตํออายุใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ให๎ใช๎แบบ น.ส. 2 
   - ข๎อ 4 ค าขอใบแทนใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ให๎ใช๎แบบ น.ส. 3 
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   - ข๎อ 5 ค าขอแจ๎งการน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์เข๎ามาในราชอาณาจักร

ให๎ใช๎แบบ น.ส. 4 
   - ข๎อ 6 ใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ให๎ใช๎แบบ บ.น.ส. 1 
  1.2 สัตว์หรือซากสัตว์ 
  1.2.1 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
   - มาตรา 31 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 

ผู๎ใดน าเข๎า สํงออก หรือน าผํานราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต๎องได๎รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือ
ผู๎ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่น าเข๎าสํงออกหรือน าผํานราชอาณาจักร 

   การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และวิธีการน าเข๎า สํงออก 
หรือน าผํานราชอาณาจักรให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  1.2.2 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต 
วิธีการน าเข๎า สํงออกหรือน าผํานราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2558 

   - ข๎อ 3 ผู๎ใดประสงค์จะน าสัตว์หรือซากสัตว์เข๎าในราชอาณาจักร 
ให๎ยื่นค าขอพร๎อมเอกสารประกอบค าขอตํอสัตวแพทย์ประจ าทําเข๎านั้นผํานทางระบบออกใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์ โดยให๎ยื่นค าขอกํอนที่จะน าสัตว์หรือซากสัตว์เข๎ามาในราชอาณาจักร
ไมํน๎อยกวําเจ็ดวันท าการทั้งนี้ ให๎เอกสารประกอบค าขอ ประกอบด๎วย... 

   - ข๎ อ  12  ผู๎ ใ ดประสงค์ จะสํ งสั ตว์ หรื อซากสั ตว์ ออกนอก
ราชอาณาจักรให๎ปฏิบัติ ดังตํอไปนี้ 

    (1) ให๎ยื่นค าขอและเอกสารประกอบค าขอตํอสัตวแพทย์
ประจ า ทําออกผํานทางระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์ โดยให๎เอกสารประกอบ
ค าขอ ประกอบด๎วย ... 

   - ข๎อ 16 ผู๎ใดประสงค์จะน าสัตว์หรือซากสัตว์ผํานราชอาณาจักร 
ให๎ปฏิบัติ ดังตํอไปนี้ 

    (1) ให๎ยื่นค าขอและเอกสารประกอบค าขอตํอสัตวแพทย์
ประจ าทําเข๎าผํานทางระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์ กํอนก าหนดวันที่สัตว์หรือ
ซากสัตว์จะมาถึงยังทําเข๎าไมํน๎อยกวําเจ็ดวันท าการ โดยให๎เอกสารประกอบค าขอ ประกอบด๎วย 

    - ข๎อ 19 ค าขอ ใบแจ๎งอนุมัติ ใบอนุญาต หนังสือมอบอ านาจ     
ให๎เป็นไปตามแบบที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
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 2. กรมทรัพยากรธรณี 
  2.1 ซากดึกด าบรรพ์ 
   2.1.1 พระราชบัญญัติคุ๎มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. 2551 
    - มาตรา33 ผู๎ใดน าซากดึกด าบรรพ์ หรือซากดึกด าบรรพ์ที่ได๎ถูก

แปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืนเข๎ามาในราชอาณาจักร ต๎องแจ๎งเป็นหนังสือให๎อธิบดีทราบ 
    การแจ๎งตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

อธิบดีประกาศก าหนด 
    - มาตรา 34 ผู๎ใดสํงหรือน าซากดึกด าบรรพ์ หรือซากดึกด าบรรพ์ที่

ได๎ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืน ซึ่งไมํใชํซากดึกด าบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร 
ออกนอกราชอาณาจักรต๎องแจ๎งเป็นหนังสือให๎อธิบดีทราบ 

    การแจ๎งตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีประกาศก าหนด 

    - มาตรา 35 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดสํงหรือน าซากดึกด าบรรพ์ หรือซากดึก
ด าบรรพ์ที่ได๎ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืน ซึ่งเป็นซากดึกด าบรรพ์ที่พบใน
ราชอาณาจักร ออกนอกราชอาณาจักร เว๎นแตํ จะได๎รับอนุญาตจากอธิบดี 

    การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต 
ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   2.1.2 ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การน า
ซากดึกด าบรรพ์ หรือซากดึกด าบรรพ์ที่ได๎ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืนเข๎ามาใน
ราชอาณาจักร และการน าสํงหรือน าซากดึกด าบรรพ์ หรือซากดึกด าบรรพ์ที่ได๎ถูกแปรสภาพหรือ
เปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืน ซึ่ งไมํใชํซาก ดึกด าบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 

    - ข๎อ 1 ผู๎ใดน าซากดึกด าบรรพ์ หรือซากดึกด าบรรพ์ที่ได๎ถูกแปรสภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืนเข๎ามาในราชอาณาจักร ต๎องแจ๎งเ ป็นหนังสือให๎อธิบดี                  
กรมทรัพยากรธรณีทราบภายใน 30 วัน นับแตํวันน าซากดึกด าบรรพ์ หรือซากดึกด าบรรพ์ที่ได๎ถูก  
แปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืนเข๎ามาในราชอาณาจักร ตามแบบ ทธ.จ.1 ท๎ายประกาศนี้ 

    - ข๎อ 4 ผู๎ใดประสงค์จะสํงหรือน าซากดึกด าบรรพ์ หรือซากดึกด าบรรพ์
ที่ได๎ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืน ซึ่งไมํใชํซากดึกด าบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร
ออกนอกราชอาณาจักร ต๎องแจ๎งเป็นหนังสือให๎อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีทราบไมํน๎อยกวํา 30 วัน 
กํอนวันน าสํง หรือน าซากดึกด าบรรพ์ หรือซากดึกด าบรรพ์ที่ได๎ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็น
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รูปลักษณะอ่ืนซึ่งไมํใชํซากดึกด าบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร ตามแบบ ทธ.จ.3 
ท๎ายประกาศนี ้

    - ข๎อ 6 การยื่นแบบการแจ๎งตามข๎อ 1 และข๎อ 4 ให๎ยื่นที่กรม
ทรัพยากรธรณีหรือพิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา หรือสถานที่ ที่อธิบดี  
กรมทรัพยากรธรณีก าหนด 

 3. กรมศิลปากร 
  3.1 วัตถุโบราณ 
   3.1.1 พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุและ

พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ พ.ศ. 2504 
    - มาตรา 22 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดสํงหรือน าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ             

ไมํวําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นจะเป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ได๎ขึ้นทะเบียนแล๎วหรือไมํ ออก
นอกราชอาณาจักร เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากอธิบดี 

    การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

    ความในวรรคหนึ่งมิให๎ใช๎บังคับแกํศิลปวัตถุที่มีอายุไมํเกินห๎าปีและ
ไมํได๎ขึ้นทะเบียน และการน าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุผํานราชอาณาจักร 

   3.1.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธกัณฑ์สถานแหํงชาติ พ.ศ. 2504 

    - ข๎อ 2 ผู๎ใดประสงค์จะสํงหรือน าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอก
ราชอาณาจักรหรือประสงค์จะสํงหรือน าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราว ให๎ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ ศก.6 หรือแบบ ศก. 7 ท๎ายกฎกระทรวงนี้ แล๎วแตํกรณี
พร๎อมด๎วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว๎ในแบบดังกลําว 

    - ข๎อ 3 ในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามข๎อ 2 ผู๎ขอรับใบอนุญาต
ต๎องน าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่จะสํงหรือน าออกราชอาณาจักรนั้นมาแสดง ณ สถานที่ที่ยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตเพ่ือท าการตรวจพิสูจน์ด๎วย 

    - ข๎อ 4 การยื่นค า ขอรับใบอนุญาตสํงหรือน า โบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร ให๎ยื่น ณ ส านักพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ กรมศิลปากร เว๎นแตํกรณี
ที่โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่จะสํงหรือน าออกนอกราชอาณาจักรอยูํในเขตจังหวัดที่อธิบดีกรมศิลปากร
ได๎มอบหมายให๎ผู๎วําราชการจังหวัด แหํงจังหวัดนั้นกระท าแทน จะยื่น ณ พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ
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จังหวัดนั้นก็ได๎หากในจังหวัดดังกลําวไมํมีพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ ให๎ยื่น ณ พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ
ในจังหวัดใกล๎เคียงตามที่อธิบดีกรมศิลปากรประกาศก าหนด 

    - ข๎อ 5 การยื่นค าขอรับใบอนุญาตสํงหรือน าโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ให๎ยื่น ณ ส านักพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ กรมศิลปากร 

 4. กรมป่าไม๎ 
  4.1 เลื่อยโซํยนต์ 
   4.1.1 พระราชบัญญัติเลื่อยโซํยนต์ พ.ศ. 2545 
    - มาตรา 4 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดมี ผลิต หรือน าเข๎าเลื่อยโซํยนต์ เว๎นแตํ 

จะได๎รับอนุญาตจาก นายทะเบียนเลื่อยโซํยนต์ … 
    การขออนุญาตและการอนุญาตให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   4.1.2 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต

และการออกใบอนุญาตให๎มี ผลิต หรือน าเข๎าเลื่อยโซํยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซํยนต์ให๎มีก าลัง
เครื่องจักรกลเพิ่มข้ึน รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต๎องห๎ามของผู๎รับใบอนุญาต พ.ศ. 2551 

    - ข๎อ 1 ผู๎ใดประสงค์จะขออนุญาตมีเลื่อยโซํยนต์ ให๎ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตให๎มีเลื่อยโซํยนต์ตํอนายทะเบียนเลื่อยโซํยนต์ พร๎อมด๎วยหลักฐานตามที่ระบุไว๎ในแบบค า
ขอรับใบอนุญาตให๎มีเลื่อยโซํยนต์ ... 

    แบบค าขอรับใบอนุญาตให๎มีเลื่อยโซํยนต์ให๎เป็นไปตามที่อธิบดี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

    - ข๎อ 23 ผู๎ใดประสงค์จะขออนุญาตน าเข๎าเลื่อยโซํยนต์ ให๎ยื่น    
ค าขอรับใบอนุญาตให๎น าเข๎าเลื่อยโซํยนต์ตํอนายทะเบียนเลื่อยโซํยนต์ พร๎อมด๎วยหลักฐานตามที่ระบุ
ไว๎ในแบบค าขอรับใบอนุญาตให๎น าเข๎าเลื่อยโซํยนต์ ... 

    แบบค าขอรับใบอนุญาตให๎มีเลื่อยโซํยนต์ให๎เป็นไปตามที่อธิบดี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 5. กรมสรรพสามิต 
  5.1 สุรา 
   5.1.1 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
    - มาตรา 6 ห๎ามมิให๎ผู๎ ใดน าสุราเกินกวําหนึ่ งลิตรเข๎ามาใน

ราชอาณาจักร เว๎นแตํจะได๎รับใบอนุญาตจากเจ๎าพนักงานสรรพสามิต 
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    การน าสุราเข๎ามาในราชอาณาจักรเพ่ือเป็นตัวอยํางสินค๎าหรือมิใชํ

เพ่ือการค๎า อธิบดีมีอ านาจผํอนผันให๎น าเข๎ามาได๎ตามจ านวนและทางดํานศุลกากรที่อธิบดีประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยไมํต๎องขอรับใบอนุญาต ...  

   5.1.2 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข           
วําด๎วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให๎น าสุราเข๎ามาในราชอาณาจักร 

    - ข๎อ 2 ผู๎ ใดประสงค์จะน าสุราที่ผลิตในตํางประเทศเข๎ามา           
ในราชอาณาจักรเพ่ือการค๎า นอกจากน าเข๎ามาเพ่ือขายในคลังสินค๎าทัณฑ์บนประเภทร๎านค๎าปลอดอากร
ตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากร ให๎ปฏิบัติดังนี้ 

    2.1 กรณีน าเข๎าสุราแชํประเภทไวน์ 
     2.1.1 ต๎องยื่นค าขออนุญาตกํอนน าสุราเข๎ามาในราชอาณาจักร

ตํอเจ๎าพนักงานสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีก าหนด ณ กรมสรรพสามิตหรือส านักงานสรรพสามิต
จังหวัด แล๎วแตํกรณี พร๎อมด๎วยหลักฐานตํางๆ ดังนี้ ... 

    2.4 กรณีผู๎ได๎รับใบอนุญาตให๎สุราเข๎ามาในราชอาณาจักรประสงค์
จะสํงสุราที่ได๎รับอนุญาตให๎น าเข๎าดังกลําวออกไปยังประเทศอ่ืน ให๎ขออนุมัติเป็นหนังสือตํอ                 
เจ๎าพนักงานสรรพสามิต ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ออกใบอนุญาตให๎น าสุราเข๎ามาในราชอาณาจักร 
พร๎อมเอกสารดังตํอไปนี้ ... 

  5.2 บุหรี่ 
   5.2.1 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 
    - มาตรา 27 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดน าเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต๎นยาสูบ ใบยา ยาอัด 

ยาเส๎น หรือยาสูบเข๎ามาในหรือสํงออกไปนอกราชอาณาจักร เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากอธิบดีหรือ
เจ๎าพนักงานที่ได๎รับมอบหมายจากอธิบดี 

    การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขวําด๎วยการน า
สิ่งของตามมาตรานี้เข๎ามาในหรือสํงออกไปนอกราชอาณาจักร ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

    การขออนุญาตน าสิ่งของตามมาตรานี้เข๎ามาในราชอาณาจักรเพ่ือ
เป็นตัวอยํางสินค๎า หรือมิใชํเพ่ือการค๎าตามจ านวนอันสมควร จะขอเมื่อสิ่งของนั้นมาถึงดํานศุลกากร
แล๎วก็ได๎ 

    เฉพาะยาเส๎นหรือยาสูบให๎ปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัตินี้
กํอนที่จะรับมอบไปจากเจ๎าพนักงานศุลกากร เว๎นแตํอธิบดีจะอนุญาตให๎ปิดภายหลังตามเงื่อนไขที่
อธิบดีก าหนด 
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   5.2.2 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ

ขออนุญาต การออกใบอนุญาต และเงื่อนไขวําด๎วยการน าเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต๎นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส๎น
หรือยาสูบ เข๎ามาในหรือสํงออกไปนอกราชอาณาจักร 

    - ข๎อ 2 ผู๎ที่ประสงค์จะเข๎ามาในราชอาณาจักร ซึ่งเมล็ดพันธุ์ยาสูบ 
ต๎นยาสูบ ใบยา ยาอัด  ยาเส๎น หรือยาสูบ หรือสํงออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งเมล็ดพันธุ์ยาสูบต๎น
ยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส๎น หรือยาสูบที่ผลิตในราชอาณาจักร ต๎องยื่นค าขออนุญาตตามแบบที่อธิบดี
ก าหนดและต๎องรับได๎รับอนุญาตจากอธิบดีหรือเจ๎าพนักงาน ผู๎ซึ่งอธิบดีมอบหมายกํอนน าเข๎ามาใน
ราชอาณาจักรหรือกํอนสํงออกไปนอกราชอาณาจักร 

    - ข๎อ 3 ผู๎ที่ประสงค์จะน าเข๎ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาเส๎นหรือ
ยาสูบที่ผลิตในตํางประเทศ ให๎ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในแตํละกรณี ดังตํอไปนี้  

     3.1 กรณีน าเข๎ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการค๎า นอกจากน าเข๎า
มาเพ่ือขายในคลังสินค๎าทัณฑ์บนประเภทร๎านค๎าปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากร จะต๎องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังตํอไปนี้ ... 

     3.1.3 ผู๎ขออนุญาตต๎องเสนอตัวอยํางซองหรือฉลากยาเส๎น
หรือยาสูบที่จะน าเข๎ามาในราชอาณาจักรตํอเจ๎าพนักงานที่ได๎รับมอบหมายจากอธิบดี ... 

     3.1.5 ให๎ยื่นค าขออนุญาตตามแบบที่กรมสรรพสามิต
ก าหนดตํอเจ๎าหน๎าที่ได๎รับมอบหมายจากอธิบดี ณ กรมสรรพสามิต ... 

     3.2 กรณีน าเข๎ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขายในคลังสินค๎าทัณฑ์
บนประเภทร๎านค๎าปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากร จะต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ดังตํอไปนี้ ... 

     3.2.3 ให๎ยื่นค าขออนุญาต ตามแบบที่กรมสรรพสามิต
ก าหนดตํอเจ๎าพนักงานที่ได๎รับมอบหมายจากอธิบดี ณ กรมสรรพสามิต ... 

     3.3 กรณีน าเข๎ามาในราชอาณาจักรเพ่ือเก็บในคลังสินค๎าทัณฑ์
บนตามกฎหมายศุลกากร โดยมิใชํเพ่ือการค๎าหรือเป็นตัวอยํางสินค๎าและไมํประสงค์จะรับมอบไปจาก
เจ๎าพนักงานศุลกากรเพ่ือขนสํงผํานดํานศุลกากร จะต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ดังตํอไปนี้ ... 

     3.3.2 ให๎ยื่นค าขออนุญาต ตามแบบที่กรมสรรพสามิต
ก าหนดตํอเจ๎าพนักงานที่ได๎รับมอบหมายจากอธิบดี ณ กรมสรรพสามิต ... 
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     3.4 กรณีน าเข๎ามาในราชอาณาจักรเพื่อสํงออกไปยังประเทศอ่ืน 
     3.4.1 ให๎ยื่นค าขออนุญาต ตามแบบที่กรมสรรพสามิต

ก าหนดตํอเจ๎าพนักงานที่ได๎รับมอบหมายจากอธิบดี ณ กรมสรรพสามิต ... 
     3.4.2 กํอนที่จะสํงออกยาเส๎นหรือยาสูบที่ได๎รับอนุญาตให๎

น าเข๎ามาในราชอาณาจักรตํอไปยังประเทศ ให๎ยื่นค าขออนุญาต ตามแบบที่กรมสรรพสามิตก าหนดตํอ
เจ๎าพนักงานทีได๎รับมอบหมายจากอธิบดี ณ กรมสรรพสามิต ... 

    - ข๎อ 5 ผู๎ได๎รับอนุญาตตามข๎อ 4 จะต๎องปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ดังตํอไปนี้ ... 

     5.4 ในกรณีที่ได๎รับอนุญาตให๎สํงเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต๎นยาสูบ ใบยา 
ยาอัด ยาเส๎นหรือยาสูบออกไปนอกราชอาณาจักร ผู๎ ได๎รับอนุญาตจะต๎องสํงออก ไปภายใน
ก าหนดเวลาที่ระบุไว๎ในใบอนุญาต และเมื่อสํงออกไปนอกราชอาณาจักรแล๎ว ให๎ผู๎ได๎รับอนุญาต
ด าเนินการดังนี้ 

     5.4.1 กรณีการสํงออกโดยใช๎ระบบพิธีการศุลกากรสํงออก
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร๎เอกสาร (e-Export) ให๎น าหนังสือรับรองการสํงออกของผู๎ได๎รับอนุญาต
สํงออกตามแบบที่อธิบดีก าหนดสํงให๎เจ๎าพนักงานที่ได๎รับมอบหมายจากอธิบดี ณ กรมสรรพสามิต
ภายใน 30 วัน นับแตํวันที่สํงออกไปนอกราชอาณาจักร เพ่ือแสดงวําเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต๎นยาสูบ ใบยา 
ยาอัด ยาเส๎น หรือยาสูบ ได๎ถูกสํงออกไปนอกราชอาณาจักรแล๎ว 

   5.2.3 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ   
การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และเงื่อนไขวําด๎วยการน าเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต๎นยาสูบ ใบยา ยาอัด   
ยาเส๎นหรือยาสูบ เข๎ามาในหรือสํงออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 5) 

    - ข๎อ 2 การใช๎แบบส าหรับการสํงออกโดยใช๎ระบบพิธีการศุลกากร
สํงออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export) และระบบพิธีการทางศุลกากร ให๎ใช๎แบบท๎ายประกาศ ... 

 6. กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
  6.1 สัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า 
   6.1.1 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตว์ปา พ.ศ. 2535 
    - มาตรา 23 ภายใต๎บังคับมาตรา 24 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดน าเข๎าหรือ

สํงออกซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด หรือน าผํานซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ๎มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน ซากของสัตว์ป่าคุ๎มครอง 
หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกลําว เว๎นแตํ จะได๎รับอนุญาตจากอธิบดี 
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    ห๎ามมิให๎ผู๎ใดน าเข๎าหรือสํงออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ๎มครอง 

ซากของสัตว์ป่าสงวน ซากของสัตว์ป่าคุ๎มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกลําว เว๎นแตํ
เป็นการน าเข๎าหรือสํงออก ซึ่งสัตว์ป่าคุ๎มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ๎มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซาก
ของสัตว์ป่าคุ๎มครองที่ได๎มาจากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18 (1) หรือได๎มาโดยชอบด๎วยกฎหมายตาม
ความตกลงระหวํางประเทศวําด๎วยการค๎าสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของ
สัตว์ป่า และโดยได๎รับใบอนุญาตจากอธิบดี 

    การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให๎
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

    - มาตรา 24 การน าเข๎า สํงออก หรือน าผํานซึ่งสัตว์ป่า ซากของ
สัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่ต๎องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให๎น าเข๎า สํงออก 
หรือน าผําน ตามความตกลงระหวํางประเทศวําด๎วยการค๎าสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่
ท าจากซากของสัตว์ป่าต๎องได๎รับใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี 

    การขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   6.2.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สงวนและค๎ุมครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

    - ข๎อ 1 การยื่นค าขอรับใบอนุญาตเพ่ือด าเนินกิจการดังตํอไปนี้ให๎
ใช๎แบบ สป.4 ท๎ายกฎกระทรวงนี้  

    (1) น าเข๎าหรือสํงออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด ... 

    ผู๎ใดประสงค์จะยื่นค าขอรับใบอนุญาตเพ่ือด าเนินกิจการตาม  
วรรคหนึ่งให๎ยื่นค าขอตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังตํอไปนี้ 

    (1) กองการอนุญาต กรมป่าไม๎ ... 
    - ข๎อ 6 ในกรณีที่ผู๎รับใบอนุญาต จะน าสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า

เคลื่อนที่เข๎ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามที่ได๎รับอนุญาต ให๎ผู๎รับอนุญาตน าสัตว์ป่าหรือ
ซากของสัตว์ป่านั้นเคลื่อนที่ผํานดํานตรวจสัตว์ตามที่อธิบดีก าหนดไว๎ในใบอนุญาต โดยให๎แจ๎งเป็น
หนังสือตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ประจ าดํานตรวจสัตว์ป่านั้น 
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   6.2.3 กฎกระทรวงการขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออก

ใบอนุญาตหรือใบรับรองให๎น าเข๎า ให๎สํงออกหรือให๎น าผํานซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์
ที่ท าจากซากของสัตว์ป่า พ.ศ. 2558 

    - ข๎อ 1 ผู๎ใดประสงค์จะยื่นค าขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองเพ่ือ
ด าเนินการดังตํอไปนี้ ให๎ใช๎ค าขอตามแบบ สป.4 ตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

    (1) น าเข๎าหรือสํงออกซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่
ท าจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

    (2) น าผํานซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ๎มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน 
ซากของสัตว์ป่าคุ๎มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าดังกลําว 

    (3) น าเข๎าหรือสํงออกซึ่งสัตว์ป่าคุ๎มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ๎มครอง 
หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าคุ๎มครองที่ได๎มาจากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18 (1) หรือ
ได๎มาโดยถูกต๎องตามความตกลงระหวํางประเทศวําด๎วยการค๎าสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์
ที่ท าจากซากของสัตว์ป่า 

    (4) น าเข๎า สํงออก หรือน าผํานซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่ความตกลงระหวํางประเทศวําด๎วยการค๎าสัตว์ป่า ซากของ
สัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่าก าหนดให๎ต๎องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให๎น าเข๎า 
สํงออก หรือน าผําน 

    - ข๎อ 2 ผู๎ใดประสงค์จะยื่นค าขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองตาม
ข๎อ 1 ให๎ยื่นค าขอตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ณ สถานที่ ดังตํอไปนี้ 

    (1) กรณีที่สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซาก
ของสัตว์ป่า มิใชํสัตว์น้ า 

     (ก) ในท๎องที่กรุงเทพมหานคร ให๎ยื่นที่กองคุ๎มครองพันธุ์สัตว์ป่า
และพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

     (ข) ในท๎องที่จังหวัดอ่ืน ให๎ยื่นที่ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์แหํง
ท๎องที่ท่ีประสงค์จะน าเข๎า สํงออก หรือน าผํานซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซาก
ของสัตว์ป่า แล๎วแตํกรณี 

    (2) กรณีที่สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซาก
ของสัตว์ป่า เป็นสัตว์น ้า 

     (ก) ในท๎องที่กรุงเทพมหานคร ให๎ยื่นที่กองบริหารจัดการด๎าน
การประมง กรมประมง 
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     (ข) ในท๎องที่จังหวัดอ่ืน ให๎ยื่นที่ส านักงานประมงจังหวัดที่

ประสงค์จะน าเข๎า สํงออก หรือน าผํานซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของ
สัตว์ป่า แล๎วแตํกรณี 

    (3) สถานที่และวิธีการรับแจ๎งอ่ืนที่อธิบดีกรมอุทยานแหํงชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชหรืออธิบดีกรมประมงก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ืออ านวยความสะดวก
แกํประชาชน 

 7. กรมวิชาการเกษตร 
  7.1 พืช 
   7.1.1 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 
    - มาตรา 8 ห๎ามมิให๎บุคคลน าเข๎าหรือน าผํานซึ่งสิ่งต๎องห๎าม เว๎นแตํ

ได๎รับอนุญาตจากอธิบดี และมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชของเจ๎าหน๎าที่ของประเทศที่สํงสิ่งต๎องห๎ามนั้น 
หรือหนังสือส าคัญอยํางอ่ืนอันเป็นที่เชื่อถือได๎ส าหรับประเทศที่ไมํมีการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช
ก ากับมาด๎วย และในกรณีน าเข๎านี้ อธิบดีจะอนุญาตได๎เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการทดลองหรือวิจัย
เทํานั้น 

    - มาตรา 9 ห๎ามมิให๎บุคคลใดน าเข๎าหรือน าผํานซึ่งสิ่งก ากัด เว๎นแตํ 
จะมีใบรับรองปลอดศัตรูพืชของเจ๎าหน๎าที่ของประเทศซึ่งสํงสิ่งก ากัดนั้นออก หรือหนังสือส าคัญอยํางอ่ืน
อันเป็นที่เชื่อถือได๎ส าหรับประเทศที่ไมํมีการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชก ากับมาด๎วย 

    - มาตรา 11ผู๎ใดน าเข๎าหรือน าผํานสิ่งซึ่งไมํต๎องห๎าม ให๎แจ๎งตํอ
พนักงานเจ๎าหน๎าที่ตามแบบที่ก าหนดในกระทรวง 

    - มาตรา 14 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดน าพืช สิ่งต๎องห๎าม สิ่งก ากัดออกไปจาก
ดํานตรวจพืช สถานกักพืช หรือยานพาหนะในกรณีน าผํานราชอาณาจักร หรือจากที่ใดซึ่งพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ได๎สั่งยึดหรือกักไว๎ เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ๎าหน๎าที่ 

  7.2 เมล็ดพันธุ์ควบคุม 
   7.2.1 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 
    - มาตรา 14 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดรวบรวม ขาย น าเข๎า สํงออก หรือน าผําน

ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค๎า เว๎นแตํได๎รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ๎าหน๎าที่และต๎องเก็บเมล็ดพันธุ์
ควบคุมไว๎ในสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามที่ระบุไว๎ในใบอนุญาต 

    การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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    บทบัญญัติมาตรานี้มิให๎ใช๎บังคับแกํผู๎ปลูกเมล็ดพันธุ์ควบคุมซึ่งขาย

เมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ตนปลูกเองให๎แกํผู๎รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค๎า หรือผู๎รับ
ใบอนุญาตสํงออกซ่ึงเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค๎า หรือผู๎ปลูกเมล็ดพันธุ์รายอื่นเพ่ือใช๎เพาะปลูกเองโดย
มิได๎มีการโฆษณา 

   7.2.2 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต
การออกใบอนุญาต การตํออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม
พ.ศ. 2549 

    - ข๎อ 2 ผู๎ใดประสงค์จะขออนุญาตรวบรวม ขาย น าเข๎า สํงออก 
หรือน าผําน ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค๎า ให๎ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ตามแบบ
ที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประกาศก าหนด พร๎อมด๎วยเอกสารหลักฐานที่ระบุไว๎ในแบบดังกลําว 

    - ข๎อ 3 ใบอนุญาตรวบรวม ขาย น าเข๎า สํงออก หรือน าผําน ซึ่ง
เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค๎า ให๎ใช๎ตามแบบที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประกาศก าหนด 

   7.2.3 ค าแนะน าส าหรับผู๎น าเข๎าและผู๎สํงออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือ
การค๎าตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และฉบับแก๎ไขเพ่ิมเติม 

    - ข๎อ 1 ยื่นค าขอรับใบอนุญาต (พ.พ.1) ณ กลุํมควบคุมพันธุ์พืช 
ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร... 

    - ข๎อ 4 ใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค๎า จะมีอายุ
หนึ่งปีนับตั้งแตํวันที่ออกใบอนุญาตนั้น ผู๎ที่ประสงค์จะขอตํออายุใบอนุญาตให๎ยื่นค าขอตามแบบ พ.พ.10 
กํอนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไมํน๎อยกวําสิบห๎าวัน (ผู๎ยื่นค าขอ พ.พ.10 สามารถสํงทางไปรษณีย์ได๎)               
หากประสงคจ์ะเลิกกิจการต๎องแจ๎งให๎ทราบด๎วย ผู๎รับใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมผู๎ใดตํออายุ
ใบอนุญาตฯภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล๎ว ต๎องระวางโทษปรับวันละไมํเกิน 100 บาท ตลอดเวลาที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

  7.3 พืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ 
    7.3.1 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 
     - มาตรา 29 ตรี ห๎ามมิให๎ผู๎ใดน าเข๎า สํงออก หรือน าผํานพืช

อนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ เว๎นแตํได๎รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีหรือผู๎ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
    การขออนุญาต การออกหนังสืออนุญาต และการปฏิบัติในการ

น าเข๎า สํงออก หรือน าผํานพืชอนุรักษ์ ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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    หนังสืออนุญาตน าเข๎า สํงออก หรือน าผํานพืชอนุรักษ์ ให๎ใช๎ได๎   

ไมํเกินหกเดือนนับแตํวันที่ออกหนังสืออนุญาต 
   7.3.2 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

การน าเข๎า สํงออก หรือน าผํานพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 
พ.ศ. 2547 

    - ข๎อ 2 การขออนุญาตน าเข๎าพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ 
      2.1 การขออนุญาตน าเข๎าพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์

ตามวงศ์และชนิดที่ระบุไว๎ในบัญชีที่ 1 ที่ไมํได๎มาจากการขยายพันธุ์เทียม 
       2.1.1 ผู๎น าเข๎าจะต๎องขอหนังสืออนุญาตน าเข๎าพืช

อนุรักษ์หรือซากของพืชอนุรักษ์เป็นการลํวงหน๎า โดยยื่นแบบค าขอตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ณ        
กองคุ๎มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร พนักงานเจ๎าหน๎าที่จึงออกหนังสืออนุญาตน าเข๎าโดยลงลายมือชื่อ
ก ากับในชํอง 13 ของแบบหนังสืออนุญาต 

        หนังสืออนุญาตน าเข๎าพืชอนุรักษ์ หรือซากของ
พืชอนุรักษ์ตามวรรคหนึ่งนั้นจะออกให๎ได๎เฉพาะการน าเข๎าซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ื อการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์เทํานั้น โดยผู๎ยื่นแบบค าขอจะต๎องแนบเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการน าเข๎า และ
ส าหรับกรณีการขออนุญาตน าเข๎าพืชอนุรักษ์จะต๎องแนบเอกสารแสดงสถานที่ปลูกและวิธีการปลูก 
หนังสืออนุญาตน าเข๎าจะออกให๎ได๎ตํอเมื่อเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายวิชาการพืชอนุรักษ์ที่กรมวิชาการเกษตร
แตํงตั้งขึ้นได๎ให๎ความเห็นชอบวําพืชอนุรักษ์ดังกลําวสามารถด ารงชีวิตอยูํในสถานที่ปลูกและมิได๎เป็น
การเสียหายตํอการด ารงชีวิตของชนิดพันธุ์ที่เก่ียวข๎องด๎วย 

       2.1.2 ผู๎น าเข๎าที่ได๎รับหนังสืออนุญาตน าเข๎าพืชอนุรักษ์
หรือซากของพืชอนุรักษ์เป็นการลํวงหน๎าแล๎วให๎ยื่นหนังสืออนุญาตน าเข๎าพร๎อมหนังสืออนุญาตสํงออก
จากประเทศต๎นทางตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ณ ดํานตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร 

       พนักงานเจ๎าหน๎าที่จะต๎องท าการตรวจพืชอนุรักษ์
หรือซากของพืชอนุรักษ์ที่น าเข๎านั้นวําถูกต๎องตรงกับที่แสดงไว๎ในหนังสืออนุญาตสํงออกจากประเทศ
ต๎นทาง แล๎วจึงลงลายมือชื่อก ากับในชํอง 14 ของแบบหนังสืออนุญาตหนังสืออนุญาตจึงจะสมบูรณ์ 

      2.2 การขออนุญาตน าเข๎าพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์
ตามวงศ์และชนิดที่ระบุไว๎ในบัญชีที่ 1 ที่ได๎มาจากการขยายพันธุ์เทียมหรือการขออนุญาตน าเข๎า     
พืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ตามวงศ์และชนิดที่ระบุไว๎ในบัญชีที่ 2 นั้น ให๎ผู๎น าเข๎ายื่นแบบค าขอ
พร๎อมหนังสืออนุญาตสํงออกจากประเทศต๎นทาง ตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ณ ดํานตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร 
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        พนักงานเจ๎าหน๎าที่ต๎องท าการตรวจพืชอนุรักษ์ หรือ

ซากของพืชที่น าเข๎านั้นวําถูกต๎องตรงกับที่แสดงไว๎ในหนังสืออนุญาตสํงออกจากประเทศต๎นทาง แล๎ว
จึงจะออกหนังสืออนุญาตน าเข๎าโดยลงลายมือชื่อก ากับในชํองที่ 13 และ 14 ของแบบหนังสืออนุญาต 

       2.3 การขออนุญาตน าเข๎าพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์
ตามวงศ์และชนิดที่ระบุไว๎ในบัญชีที่ 3 นั้น ให๎ผู๎น าเข๎ายื่นแบบค าขอพร๎อมหนังสืออนุญาตสํงออกจาก
ประเทศท่ีเป็นแหลํงก าเนิดตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ณ ดํานตรวจพืชกรมวิชาการเกษตร 

       พนักงานเจ๎าหน๎าที่ต๎องท าการตรวจพืชอนุรักษ์หรือ
ซากของพืชอนุรักษ์ท่ีน าเข๎านั้นวําถูกต๎องตรงกับที่แสดงไว๎ในหนังสืออนุญาตสํงออกจากประเทศที่เป็น
แหลํงก าเนิด แล๎วจึงออกหนังสืออนุญาตน าเข๎าโดยลงลายมือชื่อก ากับในชํองที่ 13 และ 14 ของแบบ
หนังสืออนุญาต 

       2.4 ในกรณีผู๎น าเข๎า ตามข๎อ 2.2 หรือ ข๎อ 2.3 ประสงค์จะ
ขอหนังสืออนุญาตน าเข๎าพืชอนุรักษ์หรือซากพืชอนุรักษ์เป็นการลํวงหน๎า เพ่ือน าไปเป็นหลักฐาน      
ในการขอหนังสืออนุญาตสํงออกจากประเทศต๎นทาง ให๎ยื่นแบบค าขอตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ณ            
กองคุ๎มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร หรือดํานตรวจพืชที่อธิบดีก าหนด พนักงานเจ๎าหน๎าที่จึงออก
หนังสืออนุญาตน าเข๎าโดยลงลายมือชื่อก ากับในชํอง 13 ของแบบหนังสืออนุญาต 

       ผู๎น าเข๎าพืชอนุรักษ์หรือซากของพืชอนุรักษ์ที่ได๎รับ
หนังสืออนุญาตน าเข๎าพืชอนุรักษ์เป็นการลํวงหน๎าตามวรรคหนึ่งแล๎ว ให๎ยื่นหนังสืออนุญาตน าเข๎า
พร๎อมหนังสืออนุญาตสํงออกจากประเทศต๎นทางหรือจากประเทศที่เป็นแหลํงก าเนิดแล๎วแตํกรณี        
ตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ณ ดํานตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร 

       พนักงานเจ๎าหน๎าที่ ต๎องท าการตรวจพืชอนุรักษ์หรือ
ซากของพืชอนุรักษ์ที่น าเข๎านั้นวําถูกต๎องตรงกับที่แสดงไว๎ในหนังสืออนุญาตสํงออกจากประเทศต๎นทาง
หรือจากประเทศที่เป็นแหลํงก าเนิดแล๎วแตํกรณี แล๎วจึงลงลายมือชื่อก ากับในชํองที่ 14 ของแบบ
หนังสืออนุญาต หนังสืออนุญาตจึงจะสมบูรณ์ 

    - ข๎อ 6 แบบค าขออนุญาตน าเข๎า สํงออก น าผําน และหนังสือ
อนุญาตให๎เป็นไปตามแบบ พ.พ. 13 และ พ.พ. 14 ท๎ายประกาศนี้ 

  7.4 ยาง 
   7.4.1 พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 
    - มาตรา 18 ผู๎ใดจะน าเข๎ามาในหรือสํงออกไปนอกราชอาณาจักร

ซึ่งต๎นยาง ดอก เมล็ด หรือตาของต๎นยาง หรือสํวนใดสํวนหนึ่งของต๎นยางที่อาจใช๎เพาะพันธุ์ได๎ต๎อง
ได๎รับใบอนุญาตจากผู๎อนุญาต 
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    - มาตรา 19 ผู๎น าเข๎าและผู๎สํงออกซึ่งต๎นยาง ดอก เมล็ด หรือตา

ของต๎นยางหรือสํวนใดสํวนหนึ่งของต๎นยางที่อาจใช๎เพาะพันธุ์ได๎ ต๎องน าเข๎าหรือสํงออกทางดําน
ศุลกากรที่ระบุไว๎ในใบอนุญาต 

   7.4.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมยาง พุทธศักราช 2481 

    - ข๎อ 10 ผู๎ค๎ายางผู๎ใดประสงค์จะเป็นผู๎สํงยางออก ให๎ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตให๎เป็นผู๎สํงยาง ออกนอกราชอาณาเขตตามแบบยาง 9 ท๎ายกฎกระทรวงนี้ ตํอเจ๎าพนักงาน
ประจ าท๎องที่ซึ่งออกใบอนุญาตค๎ายาง พร๎อมด๎วยคําธรรมเนียม เมื่อเจ๎าพนักงานประจ าท๎องที่ตรวจ
ถูกต๎องแล๎ว ให๎ออกใบอนุญาตให๎เป็นผู๎สํงยางออก นอกราชอาณาเขตตามแบบยาง 10  ท๎าย
กฎกระทรวงนี้ 

    ใบอนุญาตให๎เป็นผู๎สํงยางออกนอกราชอาณาเขตฉบับหนึ่ง ให๎ออก
ส าหรับการอนุญาตให๎เป็น ผู๎สํงยางออกทางดํานศุลกากรดํานหนึ่ง 

 8. กรมการปกครอง 
  8.1 อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน 
   8.1.1 พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิดดอกไมเพลิง 

และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 
    - มาตรา 7 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดท า ซื้อ มี ใช๎ สั่ง หรือน าเข๎า ซึ่งอาวุธปืน

หรือเครื่องกระสุนปืน เว๎นแตํจะได๎รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท๎องที่ 
    - มาตรา 16 ในการน าเข๎าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน ให๎

ผู๎น าเข๎าแจ๎งเป็นหนังสือและสํงมอบอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไว๎แกํพนักงานศุลกากร ณ ดํานที่แรก
มาถึงจากนอกราชอาณาจักร เว๎นแตํ ในกรณีซึ่งรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังก าหนดให๎มอบแกํ
พนักงานศุลกากร ณ ดํานอื่น 

    เมื่อพนักงานศุลกากรได๎รับหนังสือแจ๎งและรับมอบอาวุธปืนหรือ
เครื่องกระสุนปืนไว๎แล๎ว ให๎แจ๎งเป็นหนังสือไปยังนายทะเบียนท๎องที่ท่ีใกล๎ที่สุด 

    แตํถ๎าผํานเข๎ามาในท๎องที่ที่ไมํมีดํานศุลกากร ให๎ผู๎น าเข๎าแจ๎งเป็น
หนังสือและสํงมอบอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไว๎แกํนายทะเบียนท๎องที่ หรือผู๎ท าการแทนนาย
ทะเบียนท๎องที่ที่ใกล๎ที่สุดโดยไมํชักช๎า 

    - มาตรา 17 ภายในก าหนดเก๎าสิบวัน นับแตํวันสํงมอบอาวุธปืน
หรือเครื่องกระสุนปืนแกํพนักงานศุลกากรหรือนายทะเบียนท๎องที่ตามมาตรา 16 ในกรณีที่ผู๎น าเข๎า   
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ยังไมํได๎รับอนุญาต ให๎ผู๎น าเข๎ายื่นค าขอรับใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้นตํอ
นายทะเบียนท๎องที่ที่ตนมีถิ่นที่อยูํ 

    ถ๎านายทะเบียนอนุญาตให๎น าเข๎าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน 
ให๎ผู๎น าเข๎าขอรับใบอนุญาตภายในก าหนดหกสิบวัน นับแตํวันรับแจ๎งความการอนุญาตนั้นเป็นหนังสือ 

    ถ๎านายทะเบียนไมํอนุญาตให๎สั่งเป็นหนังสือ ให๎ผู๎น าเข๎าสํงกลับออก
นอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้นภายในก าหนดเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันและ
ไมํเกินหกเดือน นับแตํวันที่ผู๎น าเข๎าได๎รับค าสั่ง ในกรณีที่ไมํสามารถแจ๎งค าสั่งให๎ผู๎น าเข๎าทราบได๎ ให๎
นายทะเบียนโฆษณาค าสั่งนั้นทางหนังสือพิมพ์และปิดประกาศในที่เปิดเผยเป็นเวลาไมํน๎อยกวําเจ็ดวัน 
เมื่อพ๎นก าหนดให๎ถือวําผู๎น าเข๎าได๎ทราบค าสั่งนั้นแล๎ว 

    - มาตรา 24 ห๎ามมิให๎ผู๎ใด ท า ประกอบ ซํอมแซม เปลี่ยนลักษณะ 
สั่ง น าเข๎า มี หรือจ าหนําย ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส าหรับการค๎า เว๎นแตํจะได๎รับใบอนุญาต
จากนายทะเบียนท๎องที่ 

    - มาตรา 30 ผู๎รับอนุญาตให๎สั่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน 
ต๎องน าใบอนุญาตนั้นไปแสดงตํออธิบดีกรมศุลกากรหรือเจ๎าพนักงานซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมาย
เพ่ือการนี้กํอนสั่ง 

    - มาตรา 31 เมื่ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนตามใบอนุญาตให๎
สั่งเข๎ามาถึงแล๎ว ถ๎าไมํมีผู๎รับไปจากกรมศุลกากรภายในก าหนดสี่เดือนนับแตํวันเข๎ามาถึง ให๎เจ๎า
พนักงานศุลกากรแจ๎งเป็นหนังสือแกํผู๎รับใบอนุญาต แตํถ๎าสํงหนังสือนั้นไมํได๎ ก็ให๎แจ๎งแกํเจ๎าของ
ยานพาหนะหรือผู๎ขนสํงที่น าเข๎าให๎สํงกลับออกนอกราชอาณาจักรภายในก าหนดสามสิบวันนับแตํวันที่
ได๎รับหนังสือนั้น มิฉะนั้นให๎อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้นตกเป็นของแผํนดิน 

 9. กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
  9.1 ยุทธภัณฑ์ 
   9.1.1 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
    - มาตรา 15 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดสั่งเข๎ามา น าเข๎ามา ผลิต หรือมีซึ่ง

ยุทธภัณฑ์ เว๎นแตํจะได๎รับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม 
    การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะก าหนดเงื่อนไขไว๎ในใบอนุญาตก็ได๎ 
    การขออนุญาตและการอนุญาต ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่ก าหนดไว๎ในกฎกระทรวง 
   9.1.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
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    - ข๎อ 1 ผู๎ใดประสงค์จะขออนุญาตสั่งเข๎ามา น าเข๎ามา ผลิต หรือมี 

ซึ่งยุทธภัณฑ์ให๎ยื่นค าขอพร๎อมด๎วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว๎ในแบบ ย.ภ.1 ท๎ายกฎกระทรวงนี้ตํอ
ปลัดกระทรวงกลาโหม 

    - ข๎อ 2 ใบอนุญาตสั่งเข๎ามาซึ่งยุทธภัณฑ์ ให๎ใช๎แบบ ย.ภ.2 ท๎าย
กฎกระทรวงนี้ 

    - ข๎อ 3 ใบอนุญาตน าเข๎ามาซึ่งยุทธภัณฑ์ ให๎ใช๎แบบ ย.ภ.3 ท๎าย
กฎกระทรวงนี้ 

 10. กรมการค๎าภายใน 
   10.1 เครื่องชั่งตวงวัด 
    10.1.1 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 
     - มาตรา 17 ผู๎ใดจะประกอบธุรกิจในการผลิต น าเข๎า ขาย 

ซํอมเครื่องชั่งตวงวัดหรือให๎บริการชั่งตวงหรือวัด ต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
และต๎องแจ๎งตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ณ ส านักงานกลางหรือส านักงานสาขาตามแบบที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

     เมื่อพนักงานเจ๎าหน๎าที่ได๎รับแจ๎งตามวรรคหนึ่งและตรวจสอบ
วําถูกต๎องตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล๎ว ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่ออกหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวงให๎แกํผู๎แจ๎งภายในเจ็ดวันนับแตํวันที่ได๎รับแจ๎ง 

 11. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแหํงชาติ 

   11.1 เครื่องวิทยุคมนาคม 
    11.1.1 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
      - มาตรา 6 หามมิใหผูใด ท ามีใชน าเขา น าออก หรือคาซึ่ง

เครื่องวิทยุคมนาคมเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 
      ในกรณีที่ เห็นสมควร รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวง

ก าหนดใหเครื่องวิทยุคมนาคมบางลักษณะหรือเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชในกิจการบางประเภทไดรับ
ยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือเฉพาะแตบางกรณีได 

    11.1.2 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติเรื่อง การน าเข๎าเครื่องวิทยุคมนาคม 

      - ข๎ อ  9  ให๎ ผู๎ ยื่ นค าขอรั บ ใบอนุญาตยื่ นแบบค าขอที่ มี
รายละเอียดถูกต๎องครบถ๎วนและแนบเอกสารหลักฐานหรือข๎อมูลที่จ าเป็นต๎องใช๎ในการอนุญาตตํอ
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คณะกรรมการ ณ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแหํงชาติ เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

      - ข๎อ 12 ผู๎ที่ประสงค์จะน าเข๎าเครื่องวิทยุคมนาคมเพ่ือการ
ส ารองจ าหนํายจะต๎องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ส านักงานก าหนดพร๎อมทั้งเอกสาร ดังตํอไปนี้ 

       (1) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู๎ขออนุญาต 
        (ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรอ่ืนที่

กฎหมายบัญญัติให๎ใช๎แทนบัตรประจ าตัวประชาชนได๎ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือกรณีเป็นร๎านค๎า) 
        (ข) ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร๎านค๎า) 
        (ค) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มี

วัตถุประสงค์ที่ เกี่ยวข๎องกับการน าเข๎าเครื่องวิทยุคมนาคม (กรณีเป็นนิติบุคคล) ซึ่งหนํวยงาน
ผู๎รับผิดชอบการจดทะเบียนได๎รับรองและออกให๎ไมํเกินก าหนดระยะเวลาสามเดือนพร๎อมรับรอง
ส าเนาถูกต๎อง 

       (2) เอกสารแสดงรายละเอียดข๎อมูลทางเทคนิคของเครื่องวิทยุ
คมนาคม เชํน เอกสารชี้แจงรายการสินค๎า (Catalog) หรือข๎อก าหนดทางวิชาการ (Technical Specification) 
เป็นต๎น 

       (3) ใบก ากับสินค๎าน าเข๎าเครื่องวิทยุคมนาคม (Proforma  
Invoice) หรือใบสั่งซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม 

       (4) เอกสารอ่ืนใดที่จ าเป็นแกํการพิจารณาออกใบอนุญาต
ตามท่ีพนักงานเจ๎าหน๎าที่ของส านักงานเห็นสมควร (ถ๎ามี) 

 12. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
   12.1 เครื่องมือแพทย์ 
    12.1.1 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 
      - มาตรา 17 ผูจดทะเบียนสถานประกอบการที่ประสงคจะผลิต

หรือน าเข๎าเครื่องมือแพทยตามมาตรา 6 (1) ใหยื่นค าขออนุญาต และเมื่อผูอนุญาตออกใบอนุญาต  
ใหแล๎วจึงจะผลิตหรือน าเข๎าเครื่องมือแพทยนั้นได 

      การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

      ผูรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการผลิตหรือน าเข๎าเครื่องมือแพทยที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 6 (1) ด๎วย 
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   12.1.2 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตน าเข๎า

เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2555 
      - ข๎อ 1 ผู๎จดทะเบียนสถานประกอบการน าเข๎าเครื่องมือแพทย์

ผู๎ใดประสงค์จะน าเข๎าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 6 (1) ให๎ยื่นค าขออนุญาตน าเข๎าเครื่องมือแพทย์ตํอ  
ผู๎อนุญาต พร๎อมด๎วยเอกสารและหลักฐาน ดังตํอไปนี้ 

       (1) ใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข๎าเครื่องมือแพทย์
หรือส าเนา 

       (2) ฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ 
       (3) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ก าหนดในแบบค าขอ 
      - ข๎อ 7 การยื่นค าขอตามกฎกระทรวงนี้ ยกเว๎นการยื่นค าขอตํอ

อายุใบอนุญาตที่ยื่นผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกรุงเทพมหานคร ให๎ยื่น ณ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขส าหรับในจังหวัดอ่ืน ให๎ยื่น ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแหํง
ท๎องที่ที่สถานประกอบการหรือสถานที่น าเข๎าของ ผู๎ขออนุญาตนั้นตั้งอยูํ  หรือ ณ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขหรือด๎วยวิธีการอ่ืนใดตามที่เลขาธิการก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

    12.1.3 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนด
แบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตน าเข๎าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2555 

      - ข๎อ 1 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตน าเข๎าเครื่องมือ
แพทย์ ให๎ใช๎แบบท๎ายประกาศ ดังตํอไปนี้ 

       (1) ค าขออนุญาตน าเข๎าเครื่องมือแพทย์ ตามแบบ น.พ. 1 
       (2) ใบอนุญาตน าเข๎าเครื่องมือแพทย์ ตามแบบ บ.น.พ. 1... 
  12.2 วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาท 
    12.2.1 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 
      - มาตรา 13 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดผลิต ขาย น าเข๎า หรือสํงออก ซึ่งวัตถุ

ออกฤทธิ์ในประเภท 1 
      ความในวรรคหนึ่งไมํใช๎บังคับแกํกระทรวงสาธารณสุขหรือผู๎ซึ่ง

ได๎รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข เว๎นแตํพระราชบัญญัตินี้จะได๎ก าหนดไว๎เป็นอยํางอ่ืน 
      - มาตรา 13 ทวิ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดผลิต ขาย น าเข๎า หรือสํงออกซึ่ง

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เว๎นแตํการผลิตเพ่ือสํงออกและการสํงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 
บางชนิด ที่รัฐมนตรีประกาศระบุชื่อตามมาตรา 6 (4 ทวิ) โดยได๎รับใบอนุญาต 
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      การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให๎เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
      ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมํใช๎บังคับแกํกระทรวง

สาธารณสุขหรือผู๎ซึ่งได๎รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข เว๎นแตํพระราชบัญญัตินี้จะได๎ก าหนดไว๎
เป็นอยํางอ่ืน 

      - มาตรา 16 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดผลิต ขาย น าเข๎า หรือสํงออกซึ่งวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 หรือน าผํานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท เว๎นแตํได๎รับ
ใบอนุญาต 

      การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

    12.2.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2520) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

      - ข๎อ 1 ผู๎ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ให๎ยื่นค าขอตามแบบ น.จ.1 ท๎ายกฎกระทรวงนี้ พร๎อมด๎วยหลักฐาน
ตามท่ีระบุไว๎ในแบบ น.จ.1 

      - ข๎อ 3 ใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 ให๎ใช๎แบบ น.จ.2 ท๎ายกฎกระทรวงนี้ 

       - ข๎อ 9 การยื่นค าขอตามกฎกระทรวงนี้ ส าหรับกรุงเทพมหานคร 
ให๎ยื่น ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
ส าหรับจังหวัดอ่ืน ให๎ยื่น ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแหํงจังหวัดนั้น 

  12.3 ยา 
   12.3.1 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
      - มาตรา 12 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดผลิต ขาย หรือน าหรือสั่งเข๎ามาใน

ราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว๎นแตํจะได๎รับใบอนุญาตจากผู๎อนุญาต 
      การขออนุญาตและการอนุญาตให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
      - มาตรา 46 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดผลิต ขาย หรือน าหรือสั่งเข๎ามาใน

ราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนโบราณ เว๎นแตํจะได๎รับใบอนุญาตจากผู๎อนุญาต 
      การขออนุญาตและการอนุญาต ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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    12.3.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2525) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
      - ข๎อ 2 ผู๎ใดประสงค์จะขออนุญาตน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน 

เข๎ามาในราชอาณาจักร ให๎ยื่นค าขอพร๎อมด๎วยหลักฐานตามที่ระบุไว๎ในแบบ น.ย. 1 ท๎ายกฎกระทรวงนี้ 
      - ข๎อ 3 ใบอนุญาตน าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข๎ามาในราชอาณาจกัร 

ให๎ใช๎แบบ น.ย. 3 ท๎ายกฎกระทรวงนี้ 
      - ข๎อ 12 การยื่นค าขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานคร 

ให๎ยื่น ณ กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในจังหวัดอ่ืนให๎ยื่น ณ ส านักง าน
สาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ หรือ ณ กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

    12.3.3 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิต ขาย 
น าหรือสั่งเข๎ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ พ.ศ. 2555 

      - ข๎อ 3 ผู๎ใดประสงค์จะขออนุญาตผลิต ขาย น าหรือสั่งเข๎ามา
ในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนโบราณให๎ยื่นค าขอพร๎อมด๎วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว๎ในแบบ  
ย.บ.1 ท๎ายกฎกระทรวงนี้ 

      - ข๎อ 4 ใบอนุญาตผลิต ขาย น าหรือสั่งเข๎ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งยาแผนโบราณ ให๎เป็นไปตามแบบ ย.บ.2 ท๎ายกฎกระทรวงนี้ 

      - ข๎อ 20 การยื่นค าขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานคร
ให๎ยื่น ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ส าหรับในจังหวัดอ่ืน ให๎ยื่น ณ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแหํงท๎องที่ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยูํ เว๎นแตํค าขออนุญาตผลิต หรือ
น าหรือสั่งเข๎ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณจะยื่น ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุขก็ได๎ 

  12.4 เครื่องส าอาง 
    12.4.1 พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 
      - มาตรา 14 ผู๎ใดประสงค์จะผลิตเพ่ือขาย น าเข๎าเพ่ือขาย หรือ

รับจ๎างผลิตเครื่องส าอาง ต๎องจดแจ๎งรายละเอียดของเครื่องส าอางตํอผู๎รับจดแจ๎ง และเมื่อผู๎รับจดแจ๎ง
ออกใบรับจดแจ๎งให๎แล๎วจึงจะผลิตหรือน าเข๎าเครื่องส าอางนั้นได๎ 

      การจดแจ๎งและการออกใบรับจดแจ๎งตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
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      ผู๎จดแจ๎งตามวรรคหนึ่งต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการผลิต น าเข๎า หรือการรับจ๎างผลิตเครื่องส าอางที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 6 
(5) (6) (7) และ (8) 

    12.4.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2517 

      - ข๎อ  2  ผู๎ ใ ดประสงค์ จะขออนุญาตน า เข๎ า เ พ่ือขายซึ่ ง
เครื่องส าอางที่ต๎องขอรับใบอนุญาต ให๎ 

       (1) ยื่นค าขอตามแบบ ส. 2 ท๎ายกฎกระทรวงนี้ พร๎อมด๎วย
หลักฐานครบถ๎วนตามท่ีระบุไว๎ในแบบ ส. 2 … 

      - ข๎อ 4 ใบอนุญาตผลิตเพ่ือขายซึ่งเครื่องส าอาง ให๎ใช๎แบบ ส. 3 
ท๎ายกฎกระทรวงนี้ 

      ใบอนุญาตน าเข๎าเพ่ือขายซึ่งเครื่องส าอาง ให๎ใช๎แบบ ส. 4 ท๎าย
กฎกระทรวงนี้ 

    12.4.3 กฎกระทรวงฉบับที่  4 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2535 

       - ข๎อ 1 ผู๎ใดประสงค์จะน าเข๎าตัวอยํางเครื่องส าอางควบคุม
พิเศษเพ่ือการศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการ ต๎องแจ๎งเป็นหนังสือให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่ทราบกํอนตาม
แบบ สอพ.1 ท๎ายกฎกระทรวงนี้ 

       - ข๎อ 2 ผู๎ใดประสงค์จะผลิตหรือน าเข๎าตัวอยํางเครื่องส าอาง
ควบคุมพิเศษ เพ่ือการขอขึ้นทะเบียนต๎องแจ๎งเป็นหนังสือให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่ทราบกํอนตามแบบ 
สอพ.2 ท๎ายกฎกระทรวงนี้ 

  12.5 อาหาร 
    12.5.1 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
      - มาตรา 15 หามมิใหผูใดน าเขาซึ่งอาหารเพ่ือจ าหนายเวนแต

จะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
      การขออนุญาตและการอนุญาตให เปนไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
    12.5.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
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       - ข๎อ 1 ผู๎ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารเพ่ือ

จ าหนําย ให๎ยื่นค าขอตามแบบ อ.6 ท๎ายกฎกระทรวงนี้ พร๎อมด๎วยหลักฐานตามที่ระบุไว๎ในแบบ อ.6 
       - ข๎อ 8 การยื่นค าขอตามกฎกระทรวงนี้ ให๎ยื่น ณ กองควบคุม

อาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และส าหรับในจังหวัดอ่ืน
นอกจากกรุงเทพมหานคร ให๎ยื่น ณ ส านักงานสาธารณสุขแหํงจังหวัดนั้นๆ ได๎ด๎วย 

 
  12.6 วัตถุอันตราย 
    12.6.1 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
      - มาตรา 21 ผู๎ผลิต ผู๎น าเข๎า ผู๎สํงออก หรือผู๎มีไว๎ในครอบครอง

ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ต๎องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผู๎รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 20 (1) 
(1/1) (2) และ (3) 

      - มาตรา 22 ภายใต๎บังคับบทบัญญัติมาตรา 36 ห๎ามผู๎ใดผลิต 
น าเข๎า สํงออก หรือมีไว๎ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เว๎นแตํจะได๎แจ๎งความประสงค์จะ
ด าเนินการดังกลําวให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่ทราบกํอน 

      เมื่อได๎มีประกาศระบุวัตถุใดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ให๎ผู๎ผลิต 
ผู๎น าเข๎า ผู๎สํงออก หรือผู๎มีไว๎ในครอบครอง แจ๎งการด าเนินการของตนที่กระท าอยูํในขณะนั้นให๎
พนักงานเจ๎าหน๎าที่ทราบภายในเวลาที่ก าหนดในประกาศดังกลําว 

      เมื่อพนักงานเจ๎าหน๎าที่ได๎รับแจ๎งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่ออกใบรับแจ๎งเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ๎งให๎แกํผู๎แจ๎ง โดยใบรับแจ๎งให๎ใช๎ได๎ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับแจ๎งระยะเวลาที่ก าหนดต๎องไมํเกินสามปีนับแตํวันที่ออกใบรับแจ๎ง 

      การแจ๎ง การออกใบรับแจ๎ง การขอตํออายุ และการตํออายุ   
ใบรับแจ๎ง ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หนํวยงานผู๎รับผิดชอบก าหนด โดยประกาศใน                  
ราชกิจจานุเบกษา 

      ผู๎ ผลิ ต  ผู๎ น า เข๎ า  ผู๎ สํ งออก หรือผู๎ มี ไ ว๎ ในครอบครองซึ่ ง          
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต๎องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผู๎รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 20 (1) 
(1/1) (2) และ (3) ด๎วย 

      - มาตรา 23 ภายใต๎บังคับบทบัญญัติมาตรา 36 ห๎ามมิให๎ผู๎ใด
ผลิต น าเข๎า สํงออก หรือมีไว๎ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ๎าหน๎าที่ 
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      การขออนุญาตและการอนุญาต ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกลําวให๎ก าหนดกรณีที่พึงอนุญาตได๎และกรณีที่
จะอนุญาตไมํได๎ไว๎ให๎ชัดเจนเทําที่จะกระท าได๎ เว๎นแตํกรณีจ าเป็นที่ไมํอาจคาดหมายได๎ลํวงหน๎าและให๎
ก าหนดระยะเวลาส าหรับการพิจารณาอนุญาตให๎ชัดเจนด๎วย 

      ผู๎ผลิต ผู๎น าเข๎า ผู๎สํงออก หรือผู๎มีไว๎ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 ต๎องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผู๎รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 20 (1) (1/1) (2) 
และ (3) นั้นด๎วย 

      - มาตรา 43 ห๎ามผู๎ใดผลิต น าเข๎า หรือมีไว๎ในครอบครองซึ่ ง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เว๎นแตํได๎รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหนํวยงานผู๎รับผิดชอบเฉพาะกรณีเพ่ือใช๎
เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห๎องปฏิบัติการ การขออนุญาต การอนุญาต ให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู๎รับผิดชอบก าหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

      เมื่อรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรมได๎ประกาศระบุวัตถุใด
เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ให๎ผู๎ผลิต ผู๎น าเข๎า หรือผู๎มีไว๎ในครอบครองปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน
เจ๎าหน๎าที่ และให๎น ามาตรา 41 มาใช๎บังคับโดยอนุโลม 

      - มาตรา 45 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดผลิต น าเข๎า สํงออก หรือมีไว๎ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ดังตํอไปนี้ 

       (1) วัตถุอันตรายปลอม 
       (2) วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
       (3) วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ 
       (4) วัตถุอันตรายที่ต๎องขึ้นทะเบียนแตํมิได๎ขึ้นทะเบียนไว๎ 
       (5) วัตถุอันตรายที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน 
      การมีไว๎ในครอบครองตามวรรคหนึ่งไมํหมายความรวมถึง   

การครอบครองขณะจะท าลาย หรือการสํงมอบแกํพนักงานเจ๎าหน๎าที่ หรือการครอบครองเพ่ือการ
อยํางอ่ืนตามหน๎าที่ที่ก าหนดในกฎหมาย 

    12.6.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ    
ในการผลิต การน าเข๎า การสํงออก และการมีไว๎ในครอบครองเพ่ือใช๎รับจ๎าง ซึ่งวัตถุอันตรายที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 
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      - ข๎อ 6 ให๎ผู๎น าเข๎าวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 

แจ๎งปริมาณวัตถุอันตรายที่น าเข๎าและให๎ผํานการตรวจสอบของพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ณ ดํานอาหารและ
ยาของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

      - ข๎อ 8 ให๎ผู๎สํงออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 แจ๎ง
ปริมาณวัตถุอันตรายที่สํงออกในรอบหนึ่งปีปฏิทินให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่ทราบภายในวันที่ 31 มกราคม
ของปีถัดไป ตามแบบ วอ./สธ 14 ท๎ายประกาศนี้ โดยวิธีการแจ๎งอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 

       8.1 แจ๎ง ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือแจ๎ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได๎และให๎ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันแจ๎ง 

        8.2 แจ๎งผํานระบบเครือขํายอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

   12.6.3 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการขออนุญาตผลิต น าเข๎า หรือสํงออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผํานระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2557  

      - ข๎อ 2 ประกาศนี้ใช๎เฉพาะผู๎ประสงค์จะขออนุญาตผลิต น าเข๎า 
หรือสํงออกวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ผํานระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา โดยมีคุณสมบัติตามหมวด 2 

      - ข๎อ 9 ผู๎ประกอบการที่ได๎รับสิทธิ์ใช๎ระบบ ต๎องตรวจสอบและ
รับรองความถูกต๎องในค าขออนุญาตและต๎องรับผิดทางอาญากรณีตรวจพบวําข๎อมูลดังกลําวเป็นเท็จ 
รวมทั้งต๎องรับผิดทางแพํงหากข๎อมูลที่เป็นเท็จนั้นกํอให๎เกิดความเสียหาย 

      - ข๎อ 10 การแก๎ไขข๎อมูลที่ผิดพลาดในใบอนุญาตที่ออกให๎เมื่อ
ยื่นผํานระบบ จะต๎องยื่นขอแก๎ไขท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเทํานั้น 

      - ข๎อ 11 การให๎บริการนี้ให๎ถือวํามีผลสมบูรณ์โดยไมํต๎องสํง
เอกสารประกอบในการขออนุญาตตํอส านักงานคณะกรรมการอาหารและยายกเว๎นส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยามีเหตุสงสัยและขอเรียกดู 

   12.6.4 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการขอตํออายุใบอนุญาตผลิต น าเข๎า สํงออกหรือมีไว๎ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 
ผํานระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2556 

      - ข๎อ 2 ประกาศนี้ใช๎เฉพาะกับผู๎ประสงค์จะขอตํออายุใบอนุญาต
ผลิต น าเข๎า สํงออก หรือมีไว๎ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผํานระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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      - ข๎อ 9 ผู๎ประกอบการที่ได๎รับสิทธิ์ใช๎ระบบ ต๎องตรวจสอบและ

รับรองความถูกต๎องในใบอนุญาตและรายการตํออายุใบอนุญาตผลิต น าเข๎า สํงออก หรือมีไว๎ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และต๎องรับผิดทางอาญากรณีตรวจพบวําข๎อมูลดังกลําวเป็นเท็จ 
รวมทั้งต๎องรับผิดทางแพํงหากข๎อมูลที่เป็นเท็จนั้นกํอให๎เกิดความเสียหาย 

      - ข๎อ 10 การแก๎ไขข๎อมูลที่ผิดพลาดหลังพิมพ์รายการตํออายุ
ใบอนุญาตผลิต น าเข๎า สํงออก หรือมีไว๎ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผํานระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะต๎องยื่นขอแก๎ไขที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเทํานั้น 

      - ข๎อ 11 การให๎บริการนี้ให๎ถือวํามีผลสมบูรณ์โดยไมํต๎องสํง
เอกสารประกอบในการตํออายุใบอนุญาตผลิต น าเข๎า สํงออก หรือมีไว๎ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 3 ตํอส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยกเว๎นส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา    
มีเหตุสงสัยและขอเรียกดู 

  12.7 ยาเสพติด 
    12.7.1 พระราชบัญญัติยาเสพติดให๎โทษ พ.ศ. 2522 
      - มาตรา 15 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดผลิต น าเข๎า สํงออก จ าหนํายหรือมีไว๎

ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให๎โทษในประเภท 1 เว๎นแตํรัฐมนตรีได๎อนุญาตเฉพาะในกรณีจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ 

      การขออนุญาตและการอนุญาต ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

      - มาตรา 16 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดผลิต น าเข๎า หรือสํงออกซึ่งยาเสพติด
ให๎โทษในประเภท 2 เว๎นแตํได๎รับใบอนุญาตจากผู๎อนุญาตเฉพาะในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของ   
ทางราชการ 

      การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

      - มาตรา 20 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดผลิต น าเข๎า สํงออก จ าหนําย หรือมีไว๎
ในครอบครองเพ่ือจ าหนํายซึ่งยาเสพติดให๎โทษในประเภท 3 เว๎นแตํได๎รับใบอนุญาตจากผู๎อนุญาต 

      - มาตรา 26 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดผลิต จ าหนําย น าเข๎า สํงออก หรือมีไว๎
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให๎โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 เว๎นแตํรัฐมนตรีจะได๎อนุญาตโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นรายๆ ไป 
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      การมียาเสพติดให๎โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 ไว๎ใน

ครอบครองมีปริมาณตั้งแตํสิบกิโลกรัมข้ึนไป ให๎ถือวํามีไว๎ในครอบครองเพ่ือจ าหนําย 
      การขออนุญาตให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 
   12.7.2 กฎกระทรวงฉบับที่  3 (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติยาเสพติดให๎โทษ พ.ศ. 2522 
      - ข๎อ 1 ผู๎ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตผลิต จ าหนําย น าเข๎า

หรือสํงออกซึ่งยาเสพติดให๎โทษในประเภท 3 ให๎ยื่นค าขอตามแบบ ย.ส. 12 ท๎ายกฎกระทรวงนี้   
พร๎อมด๎วยหลักฐานตามที่ระบุไว๎ในแบบ ย.ส. 12 

      - ข๎อ 2 ใบอนุญาตผลิต จ าหนําย น าเข๎าหรือสํงออกซึ่งยาเสพติด
ให๎โทษในประเภท 3 ให๎ใช๎แบบ ย.ส. 13 ท๎ายกฎกระทรวงนี้ 

      - ข๎อ 3 ผู๎รับอนุญาตน าเข๎าหรือสํงออกซึ่งยาเสพติดให๎โทษ    
ในประเภท 3 ผู๎ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตน าเข๎าหรือสํงออกแตํละครั้งซึ่ งยาเสพติดให๎โทษ       
ในประเภท 3 ให๎ยื่นค าขอทุกครั้งที่จะมีการน าเข๎าหรือสํงออก โดยให๎ยื่นค าขอตามแบบ ย.ส. 14 ท๎าย
กฎกระทรวงนี้ 

      - ข๎อ 4 ใบอนุญาตน าเข๎าหรือสํงออกแตํละครั้งซึ่งยาเสพติด   
ให๎โทษในประเภท 3 ให๎ใช๎แบบ ย.ส. 15 หรือแบบ ย.ส. 16 ท๎ายกฎกระทรวงนี้ แล๎วแตํกรณี 

      - ข๎อ 6 ผู๎รับอนุญาตผลิต จ าหนําย น าเข๎าหรือสํงออกซึ่งยาเสพติด
ให๎โทษในประเภท 3 ผู๎ใดประสงค์จะขอตํออายุใบอนุญาต ให๎ยื่นค าขอตามแบบ ย.ส. 19 ท๎าย
กฎกระทรวงนี้ พร๎อมด๎วยหลักฐานตามที่ระบุไว๎ในแบบ ย.ส. 19 

      - ข๎อ 8 การยื่นค าขอตามกฎกระทรวงนี้ ให๎ยื่น ณ กองควบคุม
วัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เว๎นแตํการขออนุญาต
จ าหนํายที่ขอจ าหนํายในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให๎ยื่น ณ ส านักงานสาธารณสุขแหํง
จังหวัดนั้น 

    12.7.3 กฎกระทรวงฉบับที่  4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตยิาเสพติดให๎โทษ พ.ศ. 2522 

      - ข๎อ 1 ผู๎ใดประสงค์จะขออนุญาตผลิต จ าหนําย น าเข๎า 
สํงออก หรือมีไว๎ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให๎โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 ให๎ยื่นค าขอตามแบบ 
ย.ส. 21 ท๎ายกฎกระทรวงนี้พร๎อมด๎วยหลักฐานตามที่ระบุไว๎ในแบบ ย.ส. 21 
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      - ข๎อ 2 ใบอนุญาตผลิต จ าหนําย น าเข๎า สํงออก หรือมีไว๎

ครอบครองซึ่งยาเสพติดให๎โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 ให๎เป็นไปตามแบบ ย.ส. 22 ท๎าย
กฎกระทรวงนี้ 

      การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นอ านาจของรัฐมนตรีโดย    
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป 

      - ข๎อ 6 การยื่นค าขอตามกฎกระทรวงนี้ ให๎ยื่น ณ กองควบคุม
วัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

    12.7.4 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอ
อนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเขา สงออก จ าหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 1 พ.ศ. 2548 

       - ขอ 2 ในการขออนุญาตผลิต น าเข า ส งออกหรือมีไว ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ ในประเภท 1ใหหนวยงานตามขอ 1 แจงความจ านงเปนหนังสือโดย
ระบุเหตุผลและความจ าเปนและใหแนบเอกสารหลักฐานส าหรับกรณีดังตอไปนี้ 

        (1) การขออนุญาตผลิตหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ใหโทษในประเภท 1 เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยทางดานการแพทยหรือวิทยาศาสตรใหแนบ
โครงการศึกษาวิจัยซึ่งระบุชื่อ จ านวนหรือปริมาณ และรายละเอียดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 
รวมทั้งกระบวนการที่เกี่ยวของกับการผลิตหรือการมีไวในครอบครอง ภายใตโครงการศึกษาวิจัยดังกลาว ... 

      - ขอ 3 ผูรับอนุญาตผลิต น าเขาหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ใหโทษในประเภท 1 ที่ประสงคจะขออนุญาตจ าหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 1ใหแจงความจ านง
เปนหนังสือโดยระบุเหตุผลและความจ าเปนในการขออนุญาต พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวนหรือปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 ที่จะจ าหนายรวมทั้งชื่อ
และที่ตั้งของสถานที่ท าการของผูรับมอบยาเสพติดใหโทษดังกลาว ทั้งนี้ใหจ าหนายแกหนวยงานที่       
ไดรับอนุญาตตามขอ 1 เทานั้น 

      - ขอ 4 ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา  
แลวอนุญาตใหผูขออนุญาตน าเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดให โทษในประเภท 1 ใหเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพ่ือน าเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษ   
ในประเภท 1 ดังกลาว ตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดโดยประกาศใน             
ราชกิจจานุเบกษา 

      - ข๎อ 10 การยื่นขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให ยื่น ณ             
กองควบคุมวัตถุเสพติดส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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    12.7.5 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับ

ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตจ าหนําย
หรือมีไว๎ในครอบครองซึ่งยาเสพติด ให๎โทษในประเภท 2 เกินปริมาณที่ก าหนดไว๎ตามมาตรา 8 (5) 
พ.ศ. 2551 

      - ข๎อ 2 ผู๎รับอนุญาตจ าหนํายหรือมีไว๎ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให๎โทษในประเภท 2 ที่ประสงค์จะขออนุญาตจ าหนํายหรือมีไว๎ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให๎โทษใน
ประเภท 2 เกินปริมาณท่ีก าหนดไว๎ตามมาตรา 8 (5) ให๎ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ โดยระบุ
เหตุผลและความจ าเป็นในการขออนุญาตพร๎อมด๎วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว๎ในแบบค าขอ
ดังกลําวตํอเลขาธิการ 

      - ข๎อ 7 การยื่นค าขอตามกฎกระทรวงนี้ ให๎ยื่น ณ กองควบคุม
วัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

    12.7.6 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การขออนุญาตผลิต น าเข๎า สํงออกจ าหนํายหรือมีไว๎ในครอบครองเพ่ือจ าหนํายซึ่งยาเสพติดให๎โทษใน
ประเภท 3 พ.ศ. 2553 

      - ข๎อ 2 ผู๎ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตผลิต น าเข๎า สํงออก 
จ าหนํายหรือมีไว๎ในครอบครองเพ่ือจ าหนํายซึ่งยาเสพติดให๎โทษในประเภท 3 ให๎ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตํอผู๎อนุญาต พร๎อมด๎วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังตํอไปนี้ 

        (1) ส าเนาทะเบียนบ๎าน 
        (2) รูปถํายของผู๎ขอรับใบอนุญาตหรือผู๎ด าเนินกิจการ 

ขนาด 3x4 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป… 
      - ข๎อ 8 การยื่นค าขอตามกฎกระทรวงนี้ ให๎ยื่น ณ กองควบคุม

วัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เว๎นแตํการขออนุญาต
จ าหนํายหรือมีไว๎ในครอบครองเพ่ือจ าหนํายที่ขอในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให๎ยื่น       
ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแหํงจังหวัดนั้น 
 13. คณะกรรมการอ๎อยและน้ าตาลทราย 

  13.1 อ๎อยและน้ าตาลทราย 
   13.1.1 พระราชบัญญัติอ๎อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 
     - มาตรา 47 ห๎ามมิให๎ผู๎ใดน าเข๎าน้ าตาลทราย เว๎นแตํจะได๎รับ

อนุญาตจากคณะกรรมการ และต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
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     - มาตรา 48 ผู๎ใดจะสํงออกน้ าตาลทรายต๎องได๎รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการ และต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
   13.1.2 ประกาศคณะกรรมการอ๎อยและน้ าตาลทรายฉบับที่ 1 พ.ศ. 2531 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตให๎สํงออกน้ าตาลทราย 
     - ข๎อ 4 ในการสํงออกน้ าตาลทรายโควตา ข. ให๎ อนท. หรือ

บริษัทสํงออกที่ อนท. มอบหมายยื่นค าขออนุญาตสํงออกน้ าตาลทรายโควตา ข. ตํอคณะกรรมการ
น้ าตาลทรายโดยแจ๎งรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและปริมาณน้ าตาลทรายโควตา ข. ที่ประสงค์จะ
สํงออกตามสัญญาซื้อขายกับผู๎ซื้อในตํางประเทศ และยื่นส าเนาภาพถํายเอกสารสัญญาซื้อขาย
ดังกลําวที่ได๎รับรองความถูกต๎องแล๎ว และเอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการน้ าตาลทรายก าหนด 

     - ข๎อ 5 ให๎คณะกรรมการน้ าตาลทรายพิจารณาค าขออนุญาต 
และเอกสารหลักฐานตามข๎อ 4 เมื่อเห็นวําครบถ๎วนถูกต๎องแล๎ว ให๎ออกหนังสืออนุญาตแกํผู๎ยื่นค าขอ 
พร๎อมทั้งมีหนังสือแจ๎งการอนุญาตไปยังกรมการค๎าตํางประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือด าเนินการ
ตํอไป 

     ในการอนุญาต คณะกรรมการน้ าตาลทรายจะก าหนดเงื่อนไขใดๆ 
ไว๎ด๎วยก็ได๎ 

    - ข๎อ 9 ให๎บริษัทสํงออกที่ได๎รับมอบหมายตามข๎อ 8 ยื่นค าขอ
อนุญาตสํงออกน้ าตาลทรายโควตา ค. ตํอคณะกรรมการน้ าตาลทราย โดยมีหลักฐานดังตํอไปนี้ 

 (1) รายละเอียดเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ และปริมาณ
น้ าตาลทรายโควตา ค. ของโรงงานที่ประสงค์จะสํงออกตามสัญญาซื้อขายกับผู๎ซื้อในตํางประเทศ
พร๎อมทั้งส าเนาภาพถํายเอกสารสัญญาซื้อขายดังกลําวที่ได๎รับรองความถูกต๎องแล๎ว 

 (2) รายละเอียดเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ และปริมาณ
น้ าตาลทรายที่ผลิตได๎จริงและที่คงเหลือของโรงงาน 

 (3) หนังสือรับรองของโรงงานวําได๎ปฏิบัติถูกต๎องครบถ๎วน
ตามข๎อ 7 (2) แล๎ว 

 (4) หนังสือของโรงงานแสดงการสํงมอบ หรือรับรองวํา
จะสํงมอบน้ าตาลทรายโควตา ข. ทั้งหมดของแตํละฤดูการผลิตให๎แกํ อนท. เพ่ือการสํงออก พร๎อมทั้ง
หนังสือของ อนท. แสดงการรับมอบน้ าตาลทรายโควตา ข. หรือแสดงวําโรงงานรับรองวําจะสํงมอบ
น้ าตาลทรายดังกลําวข๎างต๎น แล๎วแตํกรณี 

 (5) เอกสารอ่ืนตามที่ กอน. หรือคณะกรรมการน้ าตาลทราย
ก าหนด      
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     - ข๎อ 10 ให๎คณะกรรมการน้ าตาลทรายพิจารณาค าขอ

อนุญาตและเอกสารหลักฐานตามข๎อ 9 เมื่อเห็นวําครบถ๎วนถูกต๎องแล๎ว ให๎ออกหนังสืออนุญาตแกํผู๎ยื่น
ค าขอพร๎อมทั้งมีหนังสือแจ๎งการอนุญาตไปยังกรมการค๎าตํางประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือด าเนินการ
ตํอไป 

     ในการอนุญาต คณะกรรมการน้ าตาลทรายจะก าหนดเงื่อนไขใดๆ 
ไว๎ด๎วยก็ได๎ 

   13.1.3 ระ เบี ยบคณะกรรมการ อ๎อยและน้ าตาลทรายวํ าด๎ วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตให๎สํงออกน้ าตาลทราย พ.ศ. 2550 

     - ข๎อ 6 ในการสํงออกน้ าตาลทรายโควตา ข. ให๎บริษัท อ๎อย
และน้ าตาลไทย จ ากัด หรือบริษัทสํงออกท่ีบริษัท อ๎อยและน้ าตาลไทย จ ากัด มอบหมาย ยื่นค าขอรับ
หนังสืออนุญาตสํงออกน้ าตาลทรายโควตา ข. ตํอคณะกรรมการน้ าตาลทรายตามแบบ กน.9 โดยแจ๎ง
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและปริมาณน้ าตาลทรายโควตา ข. ที่ประสงค์จะสํงออกตามสัญญาซื้อขาย
กับผู๎ซื้อในตํางประเทศ และยื่นส าเนาภาพถํายเอกสารสัญญาซื้อขายดังกลําวที่ ได๎รับรอง              
ความถูกต๎องแล๎ว และเอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการน้ าตาลทรายก าหนด  

      - ข๎อ 7 ให๎คณะกรรมการน้ าตาลทรายพิจารณาค าขอรับ
หนังสืออนุญาต และเอกสารหลักฐานตามข๎อ 6 เมื่อครบถ๎วนถูกต๎องแล๎ว ให๎ออกหนังสืออนุญาตแกํ  
ผู๎ยื่นค าขอตามแบบ กน.10 พร๎อมทั้งมีหนังสือแจ๎งการอนุญาตไปยังกรมการค๎าตํางประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์เพ่ือด าเนินการตํอไป 

     - ข๎อ 10 โรงงานใดตามข๎อ 9 ประสงค์จะมอบหมายให๎บริษัท
สํงออกใดเป็นผู๎สํงออกน้ าตาลทรายโควตา ค. ของตน ให๎แจ๎งการมอบหมายเป็นหนังสือตํอ
คณะกรรมการน้ าตาลทราย 

      - ข๎อ 12 ให๎คณะกรรมการน้ าตาลทรายพิจารณาค าขอรับ
หนังสืออนุญาตและเอกสารหลักฐานตามข๎อ 11 เมื่อครบถ๎วนถูกต๎องแล๎วให๎ออกหนังสืออนุญาตแกํ     
ผู๎ยื่นค าขอตามแบบ กน.10 พร๎อมทั้งมีหนังสือแจ๎งการอนุญาตไปยังกรมการค๎าตํางประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์ 

 14. ส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ 
  14.1 สินค๎าเกษตร 
    14.1.1 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค๎าเกษตร พ.ศ. 2551 

      - มาตรา 20 ในกรณีที่มีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานบังคับ
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ส าหรับสินค๎าเกษตรใด ห๎ามผู๎ใดเป็นผู๎ผลิต ผู๎สํงออก หรือผู๎น าเข๎าซึ่งสินค๎าเกษตรนั้น เว๎นแตํจะได๎รับ
ใบอนุญาตเป็นผู๎ผลิต ผู๎สํงออก หรือผู๎น าเข๎า แล๎วแตํกรณี ซึ่งสินค๎าเกษตรนั้นจากส านักงาน 

      การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง … 

    14.1.2 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตเป็นผู๎ผลิต ผู๎สํงออก หรือผู๎น าเข๎าสินค๎าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ 
พ.ศ. 2553 

      - ข๎อ 1 ผู๎ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู๎ผลิต ผู๎สํงออก 
หรือผู๎น าเข๎าสินค๎าเกษตรตามมาตรฐานบังคับซึ่งสินค๎าเกษตรใด ให๎ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ณ 
ส านักงานหรือสถานที่อ่ืนตามที่ผู๎อ านวยการก าหนดโดยประกาศราชกิจจานุเบกษา ตามแบบค าขอ
พร๎อมด๎วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุในแบบค าขอนั้น 

      กรณีผู๎ประสงค์จะยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง โดยผํานระบบ
เครือขํายคอมพิวเตอร์ของส านักงานให๎ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู๎อ านวยการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

      - ข๎อ 4 ผู๎ได๎รับใบอนุญาตเป็นผู๎สํงออกหรือผู๎น าเข๎าสินค๎าเกษตร
ตามมาตรฐานบังคับซึ่งสินค๎าเกษตรใด ต๎องแจ๎งการสํงออกหรือน าเข๎าซึ่งสินค๎าเกษตรนั้นเป็นหนังสือ
ตํอส านักงานหรือสถานที่อ่ืนตามที่ผู๎อ านวยการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาทุกครั้งกํอน
วันที่สํงออกหรือน าเข๎า แล๎วแตํกรณี  

      กรณีผู๎ได๎รับใบอนุญาตเป็นผู๎สํงออกหรือผู๎น าเข๎าสินค๎าเกษตร
ตามมาตรฐานบังคับประสงค์จะแจ๎งการสํงออกหรือน าเข๎าซึ่งสินค๎าเกษตรตามวรรคหนึ่ง โดยผําน
ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ของส านักงานให๎ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู๎อ านวยการ
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
      - ข๎อ 5 แบบค าขอรับใบอนุญาตตามข๎อ 1 แบบใบอนุญาตเป็น
ผู๎ผลิต ผู๎สํงออก หรือผู๎น าเข๎าสินค๎าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ และแบบหนังสือแจ๎งการสํงออกหรือ
น าเข๎าตามข๎อ 4 ให๎เป็นไปตามท่ีผู๎อ านวยการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  14.1.3 ประกาศส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ เรื่อง  
ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาตเป็นผู๎ผลิต ผู๎สํงออก หรือผู๎น าเข๎าแบบหนังสือแจ๎ง 
การสํงออกหรือน าเข๎า และแบบใบรับแจ๎งการสํงออกหรือน าเข๎าสินค๎าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ 
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      - ข๎อ 2 ให๎ใช๎แบบค าขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต และ

แบบใบรับแจ๎งการสํงออกหรือน าเข๎าสินค๎าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ตามที่ก าหนดไว๎ท๎ายประกาศนี้ 
ดังนี้ 

       (1) แบบค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู๎ผลิตสินค๎าเกษตรตาม
มาตรฐานบังคับ ตามแบบ มกษ.1  

       (2 )  แบบใบอนุญาตเป็นผู๎ ผลิตสินค๎าเกษตรตาม
มาตรฐานบังคับ ตามแบบ มกษ.2 

       (3) แบบค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู๎สํงออกสินค๎าเกษตร
ตามมาตรฐานบังคับ ตามแบบ มกษ.3 

       (4) แบบใบอนุญาตเป็นผู๎สํงออกสินค๎าเกษตรตาม
มาตรฐานบังคับ ตามแบบ มกษ.4 

       (5) แบบค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู๎น าเข๎าสินค๎าเกษตร
ตามมาตรฐานบังคับ ตามแบบ มกษ.5 

       (6) แบบใบอนุญาตเป็นผู๎น าเข๎าสินค๎าเกษตรตาม
มาตรฐานบังคับ ตามแบบ มกษ.6 

       (7) แบบหนังสือแจ๎งการสํงออกสินค๎าเกษตรตาม
มาตรฐานบังคับ ตามแบบ มกษ.7 

       (8) แบบใบรับแจ๎งการสํงออกสินค๎าเกษตรตาม
มาตรฐานบังคับ ตามแบบ มกษ.7-1 

       (9) แบบหนังสือแจ๎งการน าเข๎าสินค๎าเกษตรตาม
มาตรฐานบังคับ ตามแบบ มกษ.8 

       (10) แบบใบรับแจ๎ งการน าเข๎าสินค๎าเกษตรตาม
มาตรฐานบังคับ ตามแบบ มกษ.8-1 

  14.1.4 ประกาศส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ เรื่อง 
ก าหนดสถานที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู๎ผลิต ผู๎สํงออก หรือผู๎น าเข๎าสินค๎าเกษตรและสถานที่แจ๎ง
การสํงออก หรือน าเข๎าสินค๎าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ 

     - ข๎อ 1 ให๎ผู๎ที่ประสงค์จะยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู๎ผลิต ผู๎สํงออก 
หรือผู๎น าเข๎าสินค๎าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ณ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด และดํานระหวํางประเทศ ตามตารางท่ี 1 หรือตารางที่ 2 แนบท๎ายประกาศนี้ 
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     - ข๎อ 2 ให๎ผู๎สํงออก หรือผู๎น าเข๎าสินค๎าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ 

แจ๎งการสํงออก หรือน าเข๎า ณ ดํานระหวํางประเทศ ตามตารางท่ี 2 แนบท๎ายประกาศนี้ 
 15. กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
  15.1 ยาง 
    15.1.1 พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2503 
      - มาตรา 56 บุคคลใดสงยางออกนอกราชอาณาจักรตองเสีย

เงินสงเคราะหตามหลักเกณฑวิธีการ เงื่อนไข และอัตราเงินสงเคราะห ที่รัฐมนตรีประกาศใน            
ราชกิจจานุเบกษาส าหรับการก าหนดอัตราเงินสงเคราะหจะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน … 

    15.1.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข ที่ผู๎สํงออกยางนอกราชอาณาจักรต๎องเสียเงินสงเคราะห์เพ่ือสมทบกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2503 ซึ่งแก๎ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 

      - ข๎อ 1 ผู๎ใดจะสํงยางออกนอกราชอาณาจักร จะต๎องปฏิบัติ
ตามข๎อบังคับส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางวําด๎วยวิธีการรับช าระเงินสงเคราะห์จาก      
ผู๎สํงยางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2531 และให๎ยื่นค าขอช าระเงินสงเคราะห์ตามแบบ ก.ส.ย. 1          
ท๎ายประกาศนี้ ... 

   15.1.3 ประกาศส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง เรื่อง 
ก าหนดท๎องที่ท่ีผู๎สํงออกยางนอกราชอาณาจักรยื่นค าขอช าระเงินสงเคราะห์ 

      อาศัยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ... ส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง จึงออกประกาศก าหนดท๎องที่ที่ผู๎สํงยางออกนอราชอาณาจักร    
ยื่นค าขอรับช าระเงินสงเคราะห์ได๎เฉพาะสถานที่ดังตํอไปนี้ 

      1. ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางกรุงเทพมหานคร 
      2. ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจังหวัดระยอง 
      3. ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจังหวัดจันทบุรี ... 

จากการศึกษากฎหมายข๎างต๎นจะเห็นได๎วํากฎหมายสํวนใหญํได๎ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตต๎องท าเป็นเอกสาร       
ในรูปแบบของกระดาษตามแบบ โดยก าหนดสถานที่ในการยื่นเอกสารไว๎ ทั้งนี้ ในบางหนํวยงานมีการ
ก าหนดให๎การยื่นเอกสารสามารถท าการสํงด๎วยวิธีการพิเศษได๎คือ การสํงทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
หรือมีการก าหนดให๎มีการด าเนินการผํานทางระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ของหนํวยงานนั้นๆ เอง 
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4.2 ข้อพิจารณา ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการส าหรับ
การน าเข้า การส่งออก การน าผ่าน และโลจิสติกส์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 

 
4.2.1 ความเป็นมาของ ระเบียบส านักนายกนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยง

ข้อมูลแบบบูรณาการส าหรับการน าเข้า การส่งออก การน าผ่าน และโลจิสติกส์ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 

 เนื่องจากมีการจัดท าความตกลงอาเซียนวําด๎วยการอ านวยความสะดวกด๎าน
ศุลกากรด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (Agreement to Establish and Implement the 
ASEAN Single Window) เพ่ือวางกรอบความรํวมมือในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบ
บูรณาการระหวํางประเทศ โดยก าหนดให๎ประเทศสมาชิกจะต๎องด าเนินการผลักดันให๎มีระบบ 
National Single Window เกิดขึ้นภายในประเทศของตน เพ่ือให๎สามารถด าเนินธุรกรรมตํางๆ      
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข๎อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหวํางหนํวยงานของรัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข๎องอยํางครบวงจร ณ จุดเดียว  ดังนั้น ประเทศไทยจึงได๎ด าเนินการจัดตั้งระบบ 
National Single Window ขึ้น เพ่ือด าเนินการให๎สอดคล๎องกับความตกลงดังกลําวข๎างต๎น อยํางไรก็ดี 
การด าเนินการที่เกี่ยวข๎องกับการแลกเปลี่ยนข๎อมูลภายใต๎ระบบ National Single Window จ าเป็น    
ต๎องมีกฎเกณฑ์ทางกฎหมายรองรับ จึงได๎มีการยกรําง ระเบียบส านักนายกนายกรัฐมนตรีวําด๎วย      
การเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการส าหรับการน าเข๎า การสํงออก การน าผําน และโลจิสติกส์ด๎วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วย        
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสํงสินค๎าและบริการของประเทศ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสํงสินค๎าและบริการของประเทศ (กบส.) ได๎มีค าสั่งที่ 2/2553 ลงวันที่              
30 กรกฎาคม 2553 แตํงตั้งคณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการส าหรับการน าเข๎า 
การสํงออก และโลจิสติกส์ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการ โดยมีหน๎าที่ในการ
ขับเคลื่อนการจัดท าแผนปฏิบัติการและบูรณาการแผนงาน โครงการและกรอบแผนงบประมาณ             
เพ่ือการพัฒนาระบบ National Single Window ของประเทศ จึงได๎มีค าสั่งที่ 1/2554 ลงวันที่                    
2 กันยายน 2554 แตํงตั้งคณะกรรมการด๎านกฎหมายเพ่ือการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการส าหรับ
การน าเข๎า การสํงออก และโลจิสติกส์ขึ้น โดยมีหน๎าที่ในการพิจารณาและด าเนินการปรับปรุงแก๎ไข
กฎหมายและระเบียบตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางหนํวยงานแบบบูรณาการ 
ส าหรับการน าเข๎า การสํงออก และโลจิสติกส์ และให๎สอดคล๎องตามวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน
ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ คณะท างานด๎านกฎหมายฯ ได๎ด าเนินการยกรํางระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการส าหรับการน าเข๎า การสํงออก การน าผําน 
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และโลจิสติกส์ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 11(8) แหํง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534 เนื่องจากการออกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีนั้นสามารถบังคับใช๎กับทุกหนํวยงานภาครัฐที่อยูํภายใต๎การบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ โดยอาศัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการฯ 
จึงสามารถก าหนดให๎ทุกหนํวยงานภาครัฐจัดท าระบบงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการเชื่อมโยง
ข๎อมูลระหวํางหนํวยงานภาครัฐและเอกชนด๎วยระบบ National Single Window 

 เมื่อรําง ระเบียบส านักนายกนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการ
ส าหรับการน าเข๎า การสํงออก การน าผําน และโลจิสติกส์ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....        
ได๎ผํานความเห็นชอบจากหนํวยงานภาครัฐจ านวน 36 หนํวยงานแล๎ว คณะท างานด๎านกฎหมายฯ             
จึงได๎เสนอรําง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการฯ ตํอ
คณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการส าหรับการน าเข๎า การสํงออก และโลจิสติกส์ 
และคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสํงสินค๎าและบริการของประเทศ (กบส.) 
ตามล าดับ ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสํงสินค๎าและบริการของประเทศมีมติ
เห็นชอบในหลักการของรําง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ และมอบหมายให๎กระทรวงการคลังน า
รําง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ เสนอให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งได๎มีการน ารําง ดังกลําวผําน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาแก๎ไข และได๎ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 
เพ่ือบังคับใช๎ตํอไป 

4.2.2 สาระส าคัญของ ระเบียบส านักนายกนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล
แบบบูรณาการส าหรับการน าเข้า การส่งออก การน าผ่าน และโลจิ สติกส์ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 

 สามารถสรุปสาระส าคัญของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยง
ข๎อมูลแบบบูรณาการฯ ได๎ดังนี้ 

 1. นายกรัฐมนตรีเป็นผู๎รักษาการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการ
เชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการฯตามข๎อ 16 

  “ข๎อ 16 ให๎นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้” 
 2. ก าหนดให๎หนํวยงานของรัฐพัฒนาระบบให๎สามารถเชื่อมโยงข๎อมูลได๎ภายใน

วันที่ 30 กันยายน 2557 ตามข๎อ 15 
  “ข๎อ 15 ในกรณีที่หนํวยงานของรัฐใดยังไมํมีความพร๎อมในการเชื่อมโยง

ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให๎หนํวยงานของรัฐนั้นพัฒนาและประสานงานกับกรมศุลกากรเพ่ือให๎สามารถ
เชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557” 
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 3. กรมศุลกากร เป็นผู๎ดูแลระบบเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหวํางหนํวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ณ จุดเดียว (National Single Window) ตามข๎อ 13 

  “ข๎อ 13 ให๎กรมศุลกากรมีหน๎าที่ดูแลและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ตามระเบียบนี้” 

 4. การเชื่อมโยงข๎อมูลด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให๎ด าเนินการและบังคับใช๎
ตามกฎหมายวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข๎อ 3 

  “ข๎อ 3 นอกจากที่บัญญัติไว๎ในระเบียบนี้ ในการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ให๎หนํวยงานรัฐด าเนินการและปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด๎วย” 

 5. ให๎หนํวยงานของรัฐจัดให๎มีระบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประโยชน์ในการ
เชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางหนํวยงานภาครัฐและเอกชน ตามข๎อ 6 

  “ข๎อ 6 ให๎หนํวยงานของรัฐผู๎มีหน๎าที่พิจารณาออกใบอนุญาตให๎กับผู๎น าเข๎า 
สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ จัดให๎มีระบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประโยชน์ในการเชื่อมโยงข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข๎องในกระบวนการการน าเข๎า การสํงออก การน าผําน และโลจิสติกส์” 

 6. หนํวยงานของรัฐมีหน๎าที่พัฒนาระบบข๎อมูลเพ่ือให๎สามารถเชื่อมโยงข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ให๎เป็นระบบเดียวกัน โดยให๎ผู๎ขอ (ผู๎ประกอบการ) สามารถรับสํงข๎อมูลผํานระบบได๎ 
ตามข๎อ 9 

  “ข๎อ 9 เพ่ือประโยชน์ในการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให๎เป็นระบบ
เดียวกัน ให๎หนํวยงานของรัฐผู๎มีหน๎าที่พิจารณาออกใบอนุญาตให๎กับผู๎น าเข๎า สํงออก น าผําน และ   
โลจิสติกส์พัฒนาระบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให๎สามารถรับสํงข๎อมูลผํานระบบการเชื่อมโยงข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ได๎ และพัฒนาระบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําวให๎ทันสมัยและเป็น
มาตรฐานสากลอยํางตํอเนื่อง” 

 7. ให๎หนํวยงานของรัฐด าเนินการพิจารณาค าขออนุญาตหรือแจ๎งผลการอนุญาต
ให๎กรมศุลกากรทราบผํานระบบ NSW และเมื่อด าเนินพิธีการศุลกากรเรียบร๎อยแล๎ว ให๎กรมศุลกากร
แจ๎งผลการพิจารณาตรวจปลํอยสินค๎าให๎ผู๎ขอ (ผู๎ประกอบการ) และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทราบ ตามข๎อ7 

  “ข๎อ 7 เมื่อผู๎ขอสํงข๎อมูลค าขออนุญาตซึ่งสินค๎าที่ต๎องมีใบอนุญาตในการ
น าเข๎า การสํงออก การน าผําน และโลจิสติกส์ ตํอหนํวยงานของรัฐผู๎มีหน๎าที่พิจารณาออกใบอนุญาต 
ให๎หนํวยงานของรัฐพิจารณาค าขออนุญาตและแจ๎งผลการอนุญาตให๎กรมศุลกากรทราบโดยผํานระบบ
การเชื่อมโยงข๎อมูลอเิล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 

  ในกรณีที่หนํวยงานของรัฐใดมีอ านาจตามกฎหมายและได๎รับมอบอ านาจจาก
หนํวยงานของรัฐอ่ืน ให๎ด าเนินการออกใบอนุญาตส าหรับสินค๎าชนิดเดียวกัน ให๎หนํวยงานของรัฐนั้น
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แจ๎งผลการอนุญาต รวมเป็นข๎อมลเดียวให๎กรมศุลกากรทราบโดยผํานระบบการเชื่อมโยงข๎อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว  

  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากหนํวยงานของรัฐผู๎มีหน๎าที่
พิจารณาออกใบอนุญาตจ าเป็นต๎องตรวจสอบสินค๎ากํอนการสํงมอบของจากอารักขาของศุลกากร      
ให๎กรมศุลกากรสํงข๎อมูลใบขนสินค๎าตามที่ได๎ตกลงรํวมกันผํานระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
ณ จุดเดียว เพ่ือให๎หนํวยงานของรัฐด าเนินการตรวจสอบสินค๎า และเมื่อได๎ตรวจสอบสินค๎าแล๎ว        
ให๎บันทึกผลการตรวจสอบและแจ๎งให๎กรมศุลกากรทราบโดยผํานระบบการเชื่อมโยงข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 

  เมื่อกรมศุลกากรด าเนินพิธีการศุลกากรเรียบร๎อยแล๎ว ให๎แจ๎งผลการพิจารณา
ตรวจปลํอยสินค๎าให๎ผู๎ขอและหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องทราบโดยผํานระบบการเชื่อมโยงข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว” 

 8. ให๎หนํวยงานของรัฐที่มีหน๎าที่ออกใบอนุญาตฯ รวบรวมข๎อมูลสินค๎าแจ๎งให๎
กรมศุลกากรทราบ และให๎หนํวยงานของรัฐและกรมศุลกากรจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากรฮาโมไนซ์
อาเซียน และรหัสสินค๎าที่ต๎องขอใบอนุญาต เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการข๎อมูลให๎แจ๎งกรมศุลกากร
ทราบ ตามข๎อ 8 

  “ข๎อ 8 ให๎หนํวยงานของรัฐผู๎มีหน๎าที่พิจารณาออกใบอนุญาตรวบรวมข๎อมูล
สินค๎าที่ต๎องขอใบอนุญาตแจ๎งให๎กรมศุลกากรทราบ และให๎หนํวยงานของรัฐรํวมกับกรมศุลกากรจัด
ประเภทพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน และรหัสสถิติสินค๎าที่ต๎องขอใบอนุญาต เพ่ือใช๎และ
จัดท าฐานข๎อมูลสินค๎าดังกลําวเพ่ือประโยชน์ในการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข๎อมูลรายการสินค๎าแตกตํางจากที่
แจ๎งไว๎ตามวรรคหนึ่ง ให๎หนํวยงานของรัฐแจ๎งให๎กรมศุลกากรทราบเพ่ือให๎ฐานข๎อมูลสินค๎าที่ได๎รํวมกัน
จัดท าตามวรรคหนึ่งมีความถูกต๎องและทันสมัย” 

 9. รูปแบบ วิธีการ มาตรฐานของข๎อมูลที่น ามาแลกเปลี่ ยน ให๎เป็นไปตาม
ข๎อตกลงระหวํางหนํวยงานและต๎องสอดคล๎องกับมาตรฐานสากล ตามข๎อ 10 

  “ข๎อ 10 รูปแบบและมาตรฐานของข๎อมูลที่น ามาแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวําง
หนํวยงานของรัฐ และวิธีการในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางหนํวยงานของรัฐ ให๎เป็นไปตามความตกลง
ระหวํางหนํวยงานของรัฐ และต๎องสอดคล๎องกับมาตรฐานสากล” 

 10. รูปแบบของข๎อมูลที่ใช๎ในการเชื่อมโยงที่หนํวยงานของรัฐเห็นชอบรํวมกันแล๎ว
วําเพียงพอที่จะใช๎ในการเชื่อมโยงข๎อมูล ให๎สามารถใช๎เพ่ือปฏิบัติตามภารกิจของหนํวยงานได๎ ตามข๎อ 11 
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  “ข๎อ 11 ให๎หนํวยงานของรัฐผู๎รับและผู๎สํงพิจารณาและให๎ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะน ามาใช๎ในการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อหนํวยงานของ
รัฐผู๎รับและผู๎สํงเห็นชอบรํวมกันวําข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพียงพอที่จะใช๎ในการเชื่อมโยงข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ได๎แล๎ว ให๎ใช๎ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําวในการปฏิบัติตามภารกิจของแตํละหนํวยงาน
ของรัฐได๎” 

 11. ให๎หนํวยงานภาครัฐจัดตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีหรือรายจํายอ่ืนเพ่ือ
ด าเนินการจัดท าระบบเชื่อมโยงข๎อมูล ตามข๎อ 12 

  “ข๎อ 12 ให๎หนํวยงานของรัฐจัดตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีหรืองบรายจํายอ่ืน
เป็นคําใช๎จํายในการจัดท าและพัฒนาระบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประโยชน์ในการเชื่อมโยงข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้” 

 12. ให๎กรมศุลกากรประเมินผลด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลและรายงานให๎
นายกรัฐมนตรีทราบทุก 6 เดือน ตามข๎อ 14 

  “ข๎อ 14 เพ่ือประโยชน์ในการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหวํางหนํวยงาน
ของรัฐ และระหวํางหนํวยงานของรัฐกับเอกชน ให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให๎กรมศุลกากร
ประสานงานกับหนํวยงานของรัฐเพ่ือประเมินผลการด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ
รายงานผลให๎นายกรัฐมนตรีทราบทุก 6 เดือน” 

 13. ให๎อ านาจหนํวยงานของรัฐสามารถออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ตามข๎อ 5 

  “ข๎อ 5 ให๎หนํวยงานของรัฐที่ต๎องปฏิบัติตามระเบียบนี้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง หรือข๎อก าหนดเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

  บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือข๎อก าหนดนั้น เมื่อได๎ประกาศใน              
ราชกิจจานุเบกษาแล๎วให๎ใช๎บังคับได๎” 

 จากที่กลําวมา จะเห็นได๎วําการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการ
เชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการฯ เพ่ือรองรับระบบ National Single Window มีข๎อจ ากัดบางประการ 
ดังนี้ 

 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการฯ 
สามารถใช๎บังคับได๎เฉพาะกับหนํวยงานของรัฐ แตํระบบ National Single Window เป็นระบบที่ใช๎
ส าหรับเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางหนํวยงานของรัฐและผู๎ประกอบการซึ่งเป็นเอกชน ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการฯ ฉบับนี้จึงไมํสามารถใช๎บังคับกับเอกชนได๎
โดยตรง 
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 2. ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให๎เกิดการเชื่อมโยงข๎อมูลได๎อยําง
มั่นคงปลอดภัยและมีผลตามกฎหมาย ควรมีการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ในเรื่องตํางๆ เชํน การรับ - การสํง
ข๎อมูล การคุ๎มครองข๎อมูลประเภทตํางๆ สิทธิในการเข๎าถึงและการยืนยันตนในระบบ National 
Single Window รวมทั้งการจัดท าระบบสารสนเทศให๎มีการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบมั่นคงปลอดภัย เป็นต๎น 
ซึ่งระเบียบนี้ยังมิได๎มีการก าหนดไว๎ เพียงแตํก าหนดให๎ด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 3. ในประเด็นการบริหารจัดการโครงการด๎วยโครงสร๎างการบริหารจัดการระบบ 
National Single Window ต๎องมีการท างานรํวมกันระหวํางหนํวยงาน หากแตํละหนํวยงานไมํมีอ านาจ
ในการสั่งการข๎ามหนํวยงาน จึงมีข๎อพิจารณาวําควรมีการก าหนดองค์กรกลางในลักษณะ PMO 
(Project Management Organization) ที่ได๎รับมอบหมายภารกิจโดยตรงจากคณะรัฐมนตรีในการ
บริหารโครงการให๎ประสบความส าเร็จ 

 
4.3 ข้อพิจารณาร่าง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน และโลจิสติกส์ ผ่านระบบ National Single 
Window พ.ศ. .... 

 
4.3.1 ความเป็นมาของร่าง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ

ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน และโลจิสติกส์ ผ่านระบบ National 
Single Window พ.ศ. .... 

เนื่องจากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) 
มีวัตถุประสงค์และภารกิจหลักในการผลักดันและสํงเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศและ
มีบทบาทหน๎าที่ในเชิงวิชาการด๎วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานสารสนเทศ มาตรฐาน
หรือมาตรการอ่ืนใดที่จ าเป็นตํอการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือผลักดันให๎ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน      
ได๎อยํางแท๎จริงรวมทั้งเป็นหนํวยงานสนับสนุนการด าเนินการของคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติโดยการน านโยบายและยุทธศาสตร์ไปขับเคลื่อนให๎
เกิดผลในทางปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม 

 ดังนั้น เพ่ือให๎การพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด๎าน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพตลอดจนมีโครงสร๎างพ้ืนฐานทางกฎหมาย        
ที่เอ้ืออ านวยตํอการพัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศตาม
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วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สพธอ. จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แหํงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส านักงานพัฒนาธุรการทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 แตํงตั้งคณะอนุกรรมการจัดท า
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด๎านธุรการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด๎วย
ผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญและมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด๎านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีอ านาจหน๎าที่ ดังนี้ 

 1. ยกรํางและปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารด๎านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งกฎหมายล าดับรองและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข๎องเพ่ือ
ยกระดับความนําเชื่อถือในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

 2. ให๎ความเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวข๎องกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารด๎านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

 3. แตํงตั้งคณะท างานเพ่ือปฏิบัติอยํางใดอยํางหนึ่งที่คณะอนุกรรมการฯ 
มอบหมาย 

เมื่อพิจารณาในประเด็นของการพัฒนาระบบ National Single Window แล๎วพบวํา
ยังมีอุปสรรคและข๎อจ ากัดทางกฎหมายในการพัฒนาระบบ National Single Window ในปัจจุบันคือ 
การขาดกฎหมายเฉพาะเพ่ือรองรับ National Single Window และ ASEAN Single Window เนื่องจาก
ประเทศไทยได๎ลงนามใน Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window 
และ Protocal to Establish and Implement the ASEAN Single Window ซึ่งกฎหมายที่มีอยูํใน
ปัจจุบันอาจยังไมํครอบคลุมบางประเด็น เชํน การเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางหนํวยงาน การคุ๎มครองข๎อมูล
แตํละประเทศในระบบ การก าหนดสิทธิในการเข๎าถึงระบบ การยืนยันตัวตน เป็นต๎น โดยประเทศ
สมาชิกอาเซียนจะต๎องมีการปรับปรุงกฎหมายภายในเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางประเทศ
สมาชิกผํานระบบ ASEAN Single Window และต๎องจัดท าระบบให๎เสร็จในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพ่ือ
แก๎ไขปัญหาข๎อจ ากัดและอุปสรรคดังกลําวคณะอนุกรรมการฯ จึงได๎จัดท ารํางกฎหมายรองรับ      
การเชื่อมโยงข๎อมูลผํานระบบ National Single Window ภายใต๎พระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์คูํขนานไปกับการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบ
บูรณาการฯ เนื่องจากการด าเนินการออกกฎหมายในรูปแบบระเบียบส านักนายกฯ ยังมีข๎อจ ากัดดังที่
ได๎กลําวไปแล๎วข๎างต๎น จึงได๎มีการเสนอให๎มีการตรากฎหมายล าดับรองภายใต๎พระราชบัญญัติวําด๎วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปพระราชกฤษฎีกา โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 35 แหํงพระราชบัญญัติ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 เนื่องจากเป็นกฎหมายกลางที่รองรับการท าธุรกรรมของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในรูปของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด๎วยมีเหตุผลประกอบดังนี้ 



105 
 
 1. พระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นสามารถบังคับใช๎ได๎ทั้งกับภาครัฐและเอกชน

เนื่องจากผู๎ที่ใช๎งานระบบ National Single Window จะมีหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เชํน การให๎
อนุญาตสํงสินค๎าออกหนํวยงานภาครัฐตํางๆ จะเข๎ามาด าเนินการผํานระบบ หรือกรณีด๎านธุรกิจ
เอกชนสํงออกสินค๎า (ทั้งภายในและระหวํางประเทศ) ที่ต๎องมีการกรอกเอกสารเพ่ือขออนุญาตตํอ
หนํวยงานตํางๆ เป็นต๎น  

 2. การตราพระราชกฤษฎีกาจะท าให๎หนํวยงานภาครัฐได๎รับการคุ๎มครองทาง
กฎหมายจากผลการบังคับใช๎ของกฎหมายวําด๎วยธุรการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะจะท าให๎ธุรกรรมที่ท านั้น
มีความชอบด๎วยกฎหมายอันกํอให๎เกิดผลในความแนํนอนทางกฎหมาย ซึ่งมีผลส าคัญตํอการสร๎าง
ความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหนํวยงานของรัฐตํอบุคคลที่เกี่ยวข๎อง  

 3. การตราเป็นพระราชกฤษฎีกาสามารถก าหนดให๎มีการก าหนดรายละเอียดของ
หลักเกณฑ์และวิธีการในทางปฏิบัติเพ่ิมเติมได๎โดยการออกประกาศที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งการแก๎ไขปรับปรุง
สามารถท าได๎โดยงําย และยังสามารถคงหลักการส าคัญที่พระราชกฤษฎีกาในฐานะกฎหมายที่มีล าดับ
ล าดับศักดิ์สูงกวําก าหนดไว๎ได๎  

 4. กฎหมายวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดให๎คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถมอบอ านาจในการก ากับดูแลการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มี              
ความเกี่ยวข๎องเชื่อมโยงกับภารกิจของหนํวยงานใดให๎หนํวยงานนั้นก ากับดูแลได๎ เชํน การมอบอ านาจ
ในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให๎กับธนาคารแหํงประเทศไทย 
เป็นต๎น ดังนั้น ในกรณี National Single Window การตราพระราชกฤษฎีกานี้จึงสามารถก าหนดให๎
หนํวยงานใดหนํวยงานหนึ่งท าหน๎าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานระบบ National Single Window ไว๎
เป็นการเฉพาะได๎  

 5. พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ก าหนดให๎หนํวยงานของรัฐต๎องจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
เรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด๎านสารสนเทศและการคุ๎มครองข๎อมูลสํวนบุคคล และต๎องได๎รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น เนื่องจากในทางปฏิบัติที่ผํานมา     
ในงานภาครัฐที่ประสงค์จะพัฒนาระบบการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะต๎องใช๎ระยะเวลาในการ
จัดท านโยบายดังกลําวพอสมควรจึงอาจไมํทันตํอแผนการด าเนินงานที่จะเชื่อมโยงข๎อมูลภายใน         
ปี 2558 ได๎ ดังนั้นการตราพระราชกฤษฎีกาภายใต๎กฎหมายวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่ชํวยก าหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายรวมถึงแนวนโยบายส าหรับการด าเนินการระบบ 
National Single Window ไว๎โดยเฉพาะเพ่ือให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะชํวยรํนระยะเวลา      
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ในการจัดท าแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติของหนํวยงานของรัฐแตํละหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับ              
การน าเข๎าสํงออกสินค๎าได๎ 

4.3.2 สาระส าคัญของร่าง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน และโลจิสติกส์ ผ่านระบบ National 
Single Window พ.ศ. ....  

 รําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ แบํงออกเป็น 4 หมวด (ข๎อมูล ณ กันยายน 2558) ดังนี้ 

 1. หมวด 1 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ด๎านการน าเข๎า สํงออก น าผําน 
และโลจิสติกส์ ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล แบํงออกเป็น 

   1.1 สํวนที่  1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่
แลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับกับการน าเข๎าสํงออกกับระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 

  1.2 สํวนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกที่แลกเปลี่ยนผํานระบบ
เชื่อมโยงข๎อมูล 

 2. หมวด 2 การใช๎งานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 
 3. หมวด 3 ธุรกิจบริการรองรับการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ ผําน

ระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 
  3.1 สํวนที่ 1 การประกอบธุรกิจบริการรองรับการน าเข๎า สํงออก น าผําน 

และโลจิสติกส์ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 
  3.2 สํวนที่ 2 การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการรองรับการน าเข๎า 

สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 
  3.3 สํวนที่ 3 การห๎ามประกอบธุรกิจ 
  3.4 สํวนที่ 4 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของ        

ผู๎ให๎บริการ 
  3.5 สํวนที่ 5 ข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกที่แลกเปลี่ยนผํานระบบ

เชื่อมโยงข๎อมูล 
 4. หมวด 4 บทเฉพาะกาล 
 โดยสามารถสรุปสาระส าคัญของรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได๎ดังนี้ 
 1. การประกอบธุรกิจการรองรับการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ผําน

ระบบเชื่อมโยงข๎อมูล  
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  1.1 ก าหนดให๎มีหนํวยงานท าหน๎าที่ก ากับดูแลธุรกิจบริการรองรับการน าเข๎า 

สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูลตามรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ นี้ โดยน าแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงิน พ.ศ.2551 มาปรับใช๎ (มาตรา 25) 

  1.2 ก าหนดข๎อยกเว๎นกรณีที่ส านักงานก ากับดูแลธุรกิจบริการตามรําง พระราช
กฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ นี้เป็นผู๎ให๎บริการรองรับ
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด๎านการน าเข๎าสํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ผํานระบบเชื่อมโยง
ข๎อมูล National Single Window เอง กลําวคือไมํน าหลักเกณฑ์ของรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ นี้มาใช๎บังคับในกรณีที่ส านักงานที่เป็น
หนํวยงานก ากับดูแลธุรกิจบริการเป็นผู๎ให๎บริการเอง เชํนเดียวกับกรณีพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยการ
ควบคุมธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2551 ที่ไมํใช๎บังคับในกรณีที่ธนาคารแหํง
ประเทศไทยเป็นผู๎ให๎บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เอง (มาตรา 26) 

  1.3 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจบริการรองรับการน าเข๎าสํงออก 
น าผําน และโลจิสติกส์ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูลที่ต๎องอยูํภายใต๎การก ากับดูแลของรําง พระราช
กฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ นี้คือ ธุรกิจบริการ
เครือขําย (Gateway) โดยต๎องก ากับดูแลในรูปแบบการขึ้นทะเบียน (register) กํอนการให๎บริการ (มาตรา 27) 

  1.4 เนื่องจากธุรกิจบริการรองรับการน าเข๎าสํงออก น าผําน และโลจิสติกส์
ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูลเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญ จึงก าหนดให๎ผู๎ประกอบธุรกิจการเครือขําย 
(Gateway) ต๎องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด (มาตรา 28) ซึ่งมีความนําเชื่อถือ
มากกวําการเป็นบุคคลธรรมดาตลอดจนการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต๎องห๎ามของผู๎ ให๎บริการ
เครือขําย (Gateway) (มาตรา 29) ซึ่งกรรมการหรือผู๎ซึ่งมีอ านาจจัดการของนิติบุคคลจะต๎องมีคุณสมบัติ
และไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามที่ก าหนดไว๎  

  1.5 ก าหนดเกี่ยวกับการยื่นแบบการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู๎ให๎บริการเครือขําย 
(Gateway) พร๎อมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน (มาตรา 30) ดังตํอไปนี้ 

   1.5.1) นโยบายมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบ
สารสนเทศซึ่งอยํางน๎อยต๎องมีมาตรฐานตามที่ส านักงานที่มีหน๎าที่รับผิดชอบบริหารจัดการระบบ
เชื่อมโยงข๎อมูล National Single Window ก าหนด 

   1.5.2 นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจบริการเครือขํายที่เชื่อมตํอกับ
ระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 
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   1.5.3 แผนปฏิบัติเตรียมการรองรับการประกอบธุรกิจบริการเครือขําย         

ที่เชื่อมตํอกับระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 
   1.5.4 ระบบบริการและจัดการความเสี่ยง 
   1.5.5 ระบบควบคุมภายใน 
   1.5.6 ผลการศึกษาความเป็นไปได๎และประเมินความเสี่ยงในการให๎บริการ 

รวมทั้งแผนฉุกเฉินรองรับกรณีเกิดปัญหา 
   นอกจากนี้ คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินงานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 

National Single Window มีอ านาจประกาศให๎ผู๎ให๎บริการเครือขําย (Gateway) ยื่นเอกสารที่มีรายการ
เพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว๎ข๎างต๎นได๎ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลการให๎บริการของผู๎ให๎บริการ 
โดยข๎อก าหนดสํวนนี้ยึดแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยการควบคุมธุรกิจบริการการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และรําง พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยการควบคุมดูแลธุรกิจการให๎บริการ
ออกใบรับรองเพ่ือสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจบริการ     
แตํสํวนที่แตกตํางกันคือ เรื่องนโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ ซึ่งเป็นเรื่องระบบเชื่อมโยงข๎อมูล National Single Window โดยเฉพาะ  

   1.6 เมื่อผู๎ประสงค์จะเป็นผู๎ให๎บริการเครือขําย (Gateway) ได๎ยื่นเอกสารตามที่
ก าหนดครบถ๎วนแล๎วส านักงานจะออกใบรับการขึ้นทะเบียนให๎ (มาตรา 31) ซึ่งส านักงานและ
คณะกรรมการที่ก ากับดูแลการด าเนินงานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล National Single Window มีอ านาจ
ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางเอกสาร ดังนี้  

   1.6.1 หากตรวจสอบภายหลังพบวําผู๎ให๎บริการเครือขําย (Gateway) 
รายใดยื่นเอกสารหรือหลักฐานไมํถูกต๎องครบถ๎วน หรือยังไมํได๎ปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการหรือส านักงานก าหนด หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต๎องห๎าม เชํนนี้ให๎แจ๎งให๎
ผู๎ให๎บริการเครือขําย (Gateway) นั้นทราบ เพ่ือด าเนินการแก๎ไขให๎ถูกต๎องหรือด าเนินการให๎ครบถ๎วน
ภายในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด  

   1.6.2 กรณีที่ผู๎ให๎บริการเครือขําย (Gateway) ไมํปฏิบัติตามค าสั่งหรือ 
ไมํปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่ก าหนด เชํนนี้ส านักงานจะรายงานตํอคณะกรรมการที่ก ากับดูแล 
การด าเนินงานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล National Single Window เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามมาตรา 33 
วรรค 4 แหํงพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และคณะกรรมการมีอ านาจ
สั่งให๎ผู๎ให๎บริการเครือขําย (Gateway) นั้นด าเนินการแก๎ไขให๎ถูกต๎องเหมาะสมก็ได๎  
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   1.6.3 กรณีตรวจสอบภายหลังพบวําผู๎ให๎บริการขาดคุณสมบัติหรือ             

มีลักษณะต๎องห๎ามที่ไมํอาจแก๎ไขได๎เชํนนี้คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งห๎ามผู๎ให๎บริการนั้นประกอบ
ธุรกิจตามที่ได๎ขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของผู๎ให๎บริการนั้น  

   1.7 ก าหนดให๎ส านักงานมีอ านาจก าหนดข๎อปฏิบัติส าหรับการให๎บริการ
ของผู๎ให๎บริการได๎ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลการให๎บริการของผู๎ให๎บริการ โดยข๎อปฏิบัติ
ดังกลําวจะต๎องไมํเป็นภาระหรืออุปสรรคเกินสมควรในการให๎บริการของผู๎ให๎บริการ (มาตรา 32) 

   1.8 กรณีใบรับขึ้นทะเบียนเป็นผู๎ให๎บริการสูญหายถูกท าลาย หรือช ารุด
เสียหายในสาระส าคัญ เชํนนี้ผู๎ให๎บริการสามารถยื่นค าขอรับใบแทนตํอส านักงานได๎โดยด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและแบบที่ส านักงานประกาศก าหนด (มาตรา 33) 

   1.9 ก าหนดหลักเกณฑ์รองรับกรณีหากเกิดความผิดพลาดอันเกิดจาก      
การให๎บริการของผู๎ให๎บริการเครือขําย (Gateway) ซึ่งรวมถึงการสํงข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าและสํงออก
ผิดพลาด (input error) ความผิดพลาดที่เกิดจากระบบสารสนเทศของผู๎ให๎บริการเครือขําย (Gateway) 
ที่เชื่อมโยงกับระบบเชื่อมโยงข๎อมูล National Single Window ซึ่งหลักเกณฑ์ภายใต๎ รําง พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ก าหนดลักษณะความผิดเป็น 2 สํวน 
กลําวคือ 1. ความผิดอาจเกิดจากการกระท าของมนุษย์และ 2. ความผิดอันเกิดจากความผิดพลาดของ
ระบบ และก าหนดให๎เงื่อนไขความรับผิดที่เกิดจากความผิดพลาดของข๎อมูลเป็นไปตามข๎อตกลงในการ
ให๎บริการ (Service Level Agreement : SLA) ซึ่งคณะกรรมการมีหน๎าที่ก ากับดูแลระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 
National Single Window อาจออกประกาศก าหนดเงื่อนไขความรับผิดขั้นต่ าไว๎ด๎วยก็ได๎ (มาตรา 34) 

 2. เรื่องการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการรองรับการน าเข๎า สํงออก น าผําน 
และโลจิสติกส์ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล  

  2.1 ก าหนดให๎คณะกรรมการที่มีหน๎าที่รับผิดชอบระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 
National Single Window และส านักงานมีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการ
ให๎บริการได๎ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับประเภทธุรกิจบริการโดยอยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วย
เรื่องดังตํอไปนี้  

   2.1.1 การปฏิบัติตามแผนนโยบายมาตรการและระเบียบตํางๆ ที่               
ผู๎ให๎บริการยื่นไว๎ เพ่ือขอขึ้นทะเบียนกํอนการให๎บริการ 

   2.1.2 การก าหนดคําธรรมเนียมในการให๎บริการอยํางชัดเจน เพ่ือให๎
ทราบจ านวนคําใช๎จํายที่ชัดเจน 
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   2.1.3 การรับค าร๎องเมื่อมีการร๎องเรียน หรือมีข๎อโต๎แย๎งจากผู๎ใช๎บริการ 

และการด าเนินการ รวมทั้งกรอบเวลาเพ่ือหาข๎อยุติ โดยการก าหนดเป็นกระบวนการวําจะด าเนินการ
ระงับข๎อพิพาทอยํางไร  

   2.1.4 การด าเนินการเพ่ือรักษาสถานภาพทางการเงินของผู๎ให๎บริการ  
   2.1.5 เรื่องอ่ืนๆตามความเหมาะสมในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจ

ให๎บริการ  
  2.2 ก าหนดหน๎าที่ของผู๎ให๎บริการจะต๎องปฏิบัติเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให๎บริการที่คณะกรรมการก าหนด โดยเป็นมาตรการหนึ่งในการ
ควบคุมดูแลผู๎ให๎บริการในระหวํางประกอบธุรกิจ (มาตรา 36) ดังตํอไปนี้ 

   2.2.1 หน๎าที่ผู๎ให๎บริการแจ๎งส านักงานที่มีหน๎าที่รับผิดชอบระบบเชื่อมโยง
ข๎อมูล National Single Window ให๎ทราบโดยเร็วเมื่อเกิดปัญหาหรือความบกพรํองในการให๎บริการ 

   2.2.2 หน๎าที่ผู๎ให๎บริการแจ๎งส านักงานท่ีมีหน๎าที่รับผิดชอบระบบเชื่อมโยง
ข๎อมูล National Single Window ให๎ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู๎ซึ่งมีอ านาจจัดการ
นิติบุคคล 

   2.2.3 หน๎าที่ผู๎ให๎บริการในการจัดท าข๎อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ           
การให๎บริการตามรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ไว๎ให๎พร๎อมเมื่อพนักงานเจ๎าหน๎าที่จะเข๎าตรวจสอบรวมทั้งอ านวยความสะดวกในการ
เข๎าตรวจสอบการปฏิบัติตามรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ  นี้ด๎วย  

  2.3 ส านักงานที่มีหน๎าที่รับผิดชอบระบบเชื่อมโยงข๎อมูล National Single Window 
มีอ านาจสั่งให๎ผู๎ให๎บริการแก๎ไขหรือปฏิบัติให๎ถูกต๎องภายในระยะเวลาที่ก าหนดเมื่อผู๎ให๎บริการ        
ไมํปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว๎ในรํางพระราชกฤษฎีกาฯ ประกาศของคณะกรรมการที่ก ากับดูแล
รับผิดชอบระบบเชื่อมโยงข๎อมูล National Single Window หรือเงื่อนไขที่ก าหนด (มาตรา 37) 

  2.4 ก าหนดหน๎าที่ของผู๎ให๎บริการที่ประสงค์จะเลิกให๎บริการต๎องแจ๎งให๎
คณะกรรมการที่ก ากับดูแลรับผิดชอบระบบเชื่อมโยงข๎อมูล National Single Window ทราบลํวงหน๎า  
ไมํน๎อยกวํา 90 วันกํอนวันเลือกการให๎บริการ (มาตรา 38) ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการคุ๎มครองดูแล
ผู๎ใช๎บริการ ส านักงานจึงมีอ านาจสั่งให๎ผู๎ให๎บริการที่ประสงค์จะเลิกให๎บริการต๎องด าเนินการอยํางใด
อยํางหนึ่งเพื่อคุ๎มครองประโยชน์ของผู๎ให๎บริการกํอนเลิกการให๎บริการก็ได๎  
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   2.5 ก าหนดอ านาจหน๎าที่ของพนักงานเจ๎าหน๎าที่ที่มีอ านาจเรียกให๎ผู๎ให๎

บริการมาให๎ข๎อมูลหรือสํงเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจรองรับ
การน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล (มาตรา 39) 

   2.6 ก าหนดให๎ส านักงานที่มีหน๎าที่รับผิดชอบระบบเชื่อมโยงข๎อมูลรายงาน
ตํอคณะกรรมการเพ่ือสั่งห๎ามประกอบธุรกิจหรือมีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครอง ในกรณีที่ผู๎ให๎บริการ
ฝ่าฝืนหรือไมํปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
หรือไมํปฏิบัติตามค าสั่งของส านักงานที่สั่งแก๎ไขให๎ถูกต๎อง โดยก าหนดให๎เป็นไปตามมาตรา 33 ของ
พระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

   2.7 ก าหนดให๎ผู๎ให๎บริการปฏิบัติตามมาตรฐานด๎านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเครํงครัด ภายใต๎พระราชกฤษฎีกาวําด๎วย
วิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553 และก าหนดให๎มีการตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศของผู๎ให๎บริการโดยส านักงานอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง  

   2.8 ก าหนดรูปแบบและมาตรฐานของข๎อมูลที่แลกเปลี่ยนผํานระบบ
เชื่อมโยงข๎อมูลเพ่ือให๎สามารถเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางกันได๎ และก าหนดสิทธิและหน๎าที่ของ                   
ผู๎ให๎บริการเกี่ยวกับข๎อมูลส าหรับการน าเข๎า สํงออกที่แลกเปลี่ยนผํานระบบเครือขํายของตนกับระบบ
เชื่อมโยงข๎อมูล ได๎แกํ ความรับผิดชอบตํอความถูกต๎องครบถ๎วนของข๎อมูล สิทธิในการเข๎าถึงข๎อมูล 
ตลอดจนหน๎าที่ในการเก็บรักษาข๎อมูล นอกจากนี้ยังก าหนดให๎คณะกรรมการที่มีหน๎าที่รับผิดชอบ
ระบบเชื่อมโยงข๎อมูลออกหลักเกณฑ์วิธีการนโยบายและแนวปฏิบัติหรือประกาศอ่ืนใด เพ่ือเป็น
แนวทางเบื้องต๎นในการด าเนินงานแกํผู๎ให๎บริการได๎ 

   2.9 ก าหนดให๎ผู๎ให๎บริการที่ได๎ให๎บริการอยูํกํอนวันที่รําง พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ นี้ใช๎บังคับสามารถให๎บริการ
ตํอไปได๎ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและในกรณีที่ประสงค์จะให๎บริการตามรําง พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ นี้ตํอไป มีหน๎าที่ต๎องขอขึ้น
ทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
4.4 ประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ National Single Window 

 
กรมศุลกากรได๎ด าเนินการออกประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข๎องกับระบบ National 

Single Window ดังนี้ 
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4.4.1 ประกาศกรมศุลกากรที่ 108/2558 เรื่อง การจัดท าข้อมูลผ่านพิธีการศุลกากร
น าเข้า – ส่งออก ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 

 กรมศุลกากรพัฒนาระบบงานส าหรับให๎บริการน าเข๎าและสํงออกระบบ 
National Single Window แบบ Single Window Entry โดยผู๎ใช๎บริการสามารถบันทึกข๎อมูล             
ใบขนสินค๎าขาเข๎า ใบขนสินค๎าขาออก ใบก ากับการขนย๎ายสินค๎า การแจ๎งสํงออกของไมํครบตาม
จ านวน การยกเลิกใบขนสินค๎า หรือการยกเลิกใบก ากับการขนย๎ายสินค๎าบนระบบ National Single 
Window และการขอใบอนุญาต ใบรับรองของสํวนราชการ เชํน กรมศิลปากร กรมทรัพยากรธรณี 
ส าหรับผํานพิธีการศุลกากรแบบอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ National Single Window ณ จุดเดียว โดยได๎
ออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 108/2558 เรื่อง การจัดท าข๎อมูลผํานพิธีการศุลกากรน าเข๎า – สํงออก 
ด๎วยระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  
6 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 

4.4.2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2558 เรื่อง การผ่านพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร 

 กรมศุลกากรและหนํวยงานภาครัฐได๎รํวมด าเนินการโครงการ National Single 
Window โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการของประเทศ 
เพ่ือให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอเพียงจุดเดียว ลดขั้นตอนการท างานระหวํางหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง โดยการปรับปรุงและลดขั้นตอนการด าเนินงานระหวํางหนํวยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ          
ที่เก่ียวข๎องในลักษณะของการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อยํางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพ่ือให๎
เอกสารตํางๆ เชํน ใบอนุญาตการน าเข๎า ใบอนุญาตการสํงออก และใบรับรองตํางๆ ที่ออกโดย
หนํวยงานสามารถท่ีจะจัดสํงทางอิเล็กทรอนิกส์อยํางอัตโนมัติไปให๎ทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ทั้งภาครัฐ
และภาคธุรกิจได๎อยํางครบวงจร ท าให๎ภาพรวมของการประกอบการค๎ามีความสะดวก รวดเร็ว            
มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งข้ึน 

 
4.5 ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานต่างๆในการเชื่อมโยง
ข้อมูลผ่านระบบNational Single Window 
 
 เนื่องจากกฎหมายศุลกากรได๎บัญญัติหลักเกณฑ์ในการน าของต๎องก ากัดเข๎ามาในหรือ
สํงออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ดังนี้ 
 มาตรา 40 วรรคแรก “กํอนที่จะน าของใดๆ ไปจากอารักขาของศุลกากร ผู๎น าของเข๎า
ต๎องปฏิบัติให๎ครบถ๎วนตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับการศุลกากร กับต๎อง
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ยื่นใบขนสินค๎าโดยถูกต๎องและเสียภาษีอากรจนครบถ๎วนหรือวางเงินประกันไว๎เป็นประกัน การขอ
วางเงินประกันให๎เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด”  

 มาตรา 45 วรรคแรก “กํอนที่จะสํงของใดๆ ออกนอกราชอาณาจักร ผู๎สํงของออกต๎อง
ปฏิบัติให๎ครบถ๎วนตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับการศุลกากร กับยื่นใบขน
สินค๎าโดยถูกต๎อง และเสียอากรจนครบถ๎วนหรือวางเงินประกันไว๎เป็นประกัน การขอวางเงินประกัน
ให๎เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด”  
 โดยค าวํา “กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับการศุลกากร” ในที่นี้หมายถึง บรรดากฎหมายใดๆ 
อันได๎แกํ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศตํางๆ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้น เพ่ือควบคุม จ ากัด ก าหนด
เงื่อนไข วิธีปฏิบัติ หรือก าหนดข๎อห๎ามใดๆ ส าหรับการน าเข๎ามาหรือสํงไปนอกราชอาณาจักร หรือ
สํงผํานประเทศซึ่งของที่ควบคุมตามกฎหมายนั้นๆ ดังนั้น หากเป็นของต๎องก ากัดตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 หากจะน าเข๎ามาใน หรือสํงออกไปนอกราชอาณาจักรหรือน าผํานประเทศ ก็จะต๎อง
ปฏิบัติให๎ครบถ๎วนตามเงื่อนไขหรือข๎อบังคับตามกฎหมายนั้นๆ เสียกํอน เชํน ได๎รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติการให๎เป็นไปตามกฎหมายฉบับนั้นๆ หรือต๎องจดทะเบียนเป็นผู๎น าเข๎า – สํงออก
ซึ่งสินค๎าที่ต๎องก ากัดหรือจ ากัดนั้นๆ เป็นต๎น ผู๎ใดน าเข๎าของต๎องก ากัดหรือต๎องจ ากัดเข๎ามาในหรือ
สํงออกหรือน าผํานประเทศโดยมิได๎ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดให๎ครบถ๎วน ยํอมมีความผิดตาม
กฎหมายนั้นๆ และเป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากรด๎วย1 ซึ่งในการจัดท าระบบ National Single 
Window เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลด๎านการน าเข๎าสํงออกสินค๎าที่ต๎องได๎รับใบอนุญาต
หรือใบรับรองในลักษณะ Single Window Entry มีความเกี่ยวข๎องกับหลายหนํวยงาน และมีกฎหมาย
ก าหนดหลักเกณฑ์ตามแตํละประเภทสินค๎า โดยมีผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องหลายฝ่าย เชํน ผู๎ประกอบการ
น าเข๎าสํงออก ธนาคาร บริษัทประกันภัย ผู๎ขนสํง หนํวยงานของรัฐ เป็นต๎น โดยเฉพาะหนํวยงานของรัฐ 
ที่มีอ านาจในการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองในการน าเข๎าสํงออก รวมจ านวน 36 หนํวยงาน และ    
มีใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ใช๎ในการน าเข๎าสํงออกสินค๎าอยํางน๎อยประมาณ 40 ฉบับ ซึ่งยังไมํรวม
เอกสาร แบบฟอร์มหรือข๎อมูลที่ต๎องยื่นประกอบการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองตํางๆ โดยกฎหมาย
ของแตํละหนํวยงานดังที่ได๎กลําวไปแล๎วนั้น สํวนใหญํเป็นการบัญญัติขึ้นเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตในรูปแบบของกระดาษ จึงมีความไมํสอดคล๎อง

                                           
1
 วิชัย มากวัฒนสุข, ความรู๎ทั่วไปวําด๎วยกฎหมายและพิธีการศุลกากรระบบ e-Customs, 

พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดียบุ๏คส์, 2553), น.388. 
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กับการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตโดยการเชื่อมโยงข๎อมูลโยงผํานระบบ National 
Single Window ซึ่งเป็นการกระท าในรูปแบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

 

4.5.1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายของหน่วยงานของรัฐในการก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับและออกใบอนุญาต 

 กฎหมายของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการขอรับใบอนุญาต และออกใบอนุญาต
ในการน าเข๎า สํงออก และน าผํานได๎ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับและออก
ใบอนุญาต ไมํวําจะอยูํในรูปแบบของพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรม 
ประกาศคณะกรรมการ หรือระเบียบคณะกรรมการล๎วนมีเนื้อหาสาระส าคัญที่คล๎ายคลังกัน คือ 
ก าหนดให๎การยื่นขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจะต๎องท าเป็นหนังสือ ก าหนดสถานที่ในการ
ยื่นขอรับใบอนุญาต และก าหนดแบบของค าขอและใบอนุญาต เพ่ือให๎ทราบขั้นตอน รูปแบบ และ
กระบวนการในการน าเข๎า สํงออก และน าผํานสินค๎า ผู๎เขียนจึงขอท าการศึกษากรณีการน าเข๎าอาหารสัตว์ 
โดยกรมปศุสัตว์เป็นหนํวยงานผู๎ออกใบอนุญาตซึ่งการน าเข๎าอาหารสัตว์นี้ มีกฎหมายที่เกี่ยวข๎องในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับและออกใบอนุญาต ได๎แกํ 

 1. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
 2. กฎกระทรวงวําด๎วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การตํออายุใบอนุญาต 

และการออกใบแทนใบอนุญาตผลิตหรือน าเข๎าซ่ึงอาหารสัตว์ พ.ศ. 2553 
 3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง ก าหนดแบบค าขออนุญาตและ

ใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ พ.ศ. 2548 
 ตามมาตรา 15 แหํงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

บัญญัติวํา  
 “มาตรา 15 ผู๎ใดประสงค์จะผลิตเพ่ือขาย หรือน าเข๎าเพ่ือขายอาหารสัตว์ควบคุม

เฉพาะตามมาตรา 6 (1) ให๎ยื่นค าขออนุญาต และเมื่อผู๎อนุญาตออกใบอนุญาตให๎แล๎วจึงจะผลิตเพ่ือ
ขาย หรือน าเข๎าเพ่ือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได๎ 

 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ...” 

 ซ่ึงมาตรา 6 (1) ได๎บัญญัติวํา 
 “มาตรา 6 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ให๎รัฐมนตรีโดย

ค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนด ดังตํอไปนี้ 
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  (1) ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณภาพ หรือมาตรฐานของอาหาร

สัตว์ควบคุมเฉพาะ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเพ่ือขาย น าเข๎าเพ่ือขาย หรือ
ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น …” 

 ในการน าเข๎าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามมาตรา 6 (1) ผู๎น าเข๎าจะต๎อง
ด าเนินการยื่นค าขออนุญาตเพื่อน าเข๎าอาหารสัตว์ควบคุมดังกลําว เมื่อได๎รับอนุญาตแล๎วจึงจะสามารถ
น าเข๎าได๎ตามท่ีมาตรา 15 ก าหนด โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตจะเป็นไปตามที่กฎกระทรวงก าหนดไว๎ ซึ่งกฎกระทรวงวําด๎วยการขออนุญาต การออก
ใบอนุญาต การตํออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตผลิตหรือน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ พ.ศ. 2553 
ก าหนดให๎ผู๎ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ให๎ยื่นค าขออนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์
ตํอผู๎อนุญาต พร๎อมด๎วยหลักฐานตามที่ระบุไว๎ในแบบค าขอซึ่งค าขอจะต๎องใช๎แบบ น.ส. 1 ตามที่
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดแบบค าขออนุญาตและใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2548 ก าหนด โดยการยื่นค าขอนี้ ในกรุงเทพมหานคร ให๎ยื่น ณ ส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค๎าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และในกรณีจังหวัดอ่ืน ให๎ยื่น ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแหํง
ท๎องที่ที่สถานที่ผลิตอาหารสัตว์หรือสถานที่น าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์นั้นตั้งอยูํ  เมื่อได๎รับค าขอพร๎อมด๎วย
หลักฐานถูกต๎องและครบถ๎วนแล๎ว ให๎ผู๎อนุญาตตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์
ตามแบบ บ.น.ส. 1 หรือมีหนังสือแจ๎งค าสั่งไมํอนุญาตพร๎อมด๎วยเหตุผลและแจ๎งสิทธิอุทธรณ์ให๎ผู๎ขอ
อนุญาตทราบภายในสี่สิบห๎าวันนับแตํวันที่ได๎รับค าขอ ทั้งนี้ การยื่นค าขอใบอนุญาต อาจแจ๎งผําน
ระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข๎ากับระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์ หรือแจ๎งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับก็ได๎ 

 กรณีดังกลําวจะเห็นได๎วํา บทบัญญัติแหํงกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการน าเข๎า
อาหารสัตว์ คือ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงวําด๎วยการขอ
อนุญาต การออกใบอนุญาต การตํออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตผลิตหรือน าเข๎าซึ่ง
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง ก าหนดแบบค าขออนุญาต
และใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ พ.ศ. 2548 มีเจตนารมณ์แหํงกฎหมายก าหนดให๎การขอรับ
ใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตดังกลําว กระท าเป็นหนังสือซึ่งเป็นเอกสารที่อยูํในรูปแบบของ
กระดาษ มีการก าหนดแบบของค าขอและใบอนุญาต พร๎อมทั้งสถานที่ให๎ยื่นขอรับใบอนุญาต โดยแบํงเป็น
เขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอ่ืนๆ แตํการเชื่อมโยงข๎อมูลในการขอรับและออกใบอนุญาตผําน
ระบบ National Single Window นั้น เป็นการรับสํงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไร๎เอกสารโดยการ
กรอกข๎อมูลเพ่ือขอรับใบอนุญาตและออกใบอนุญาตผํานระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือแปลงเป็นข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อเป็นการเชื่อมโยงข๎อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล๎ว ผู๎ยื่นค าขอจะด าเนินการ
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สํงข๎อมูลเข๎าสูํระบบ National Single Window ผํานระบบอินเตอร์เน็ตที่ใดและเมื่อใดก็ได๎ กรณีจึงมี
ประเด็นทางกฎหมายที่จะต๎องพิจารณาวําในการขอรับใบอนุญาตและออกใบอนุญาตผํานระบบ 
National Single Window มีผลชอบด๎วยกฎหมายเชํนเดียวกับการด าเนินการในรูปแบบกระดาษ
ตามท่ีกฎหมายของแตํละหนํวยงาน ซึ่งกรณีนี้คือ กรมปศุสัตว์ กระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได๎ก าหนดไว๎หรือไมํ 

ในประเด็นดังกลําวมีกฎหมายที่เก่ียวข๎อง คือ พระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการน าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช๎
บังคับในการด าเนินการธุรกรรมตํางๆ การรองรับสถานะทางกฎหมายของข๎อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์     
ให๎เสมอกับการท าเป็นหนังสือหรือหลักฐานเป็นหนังสือ  การรับรองวิธีการสํงและรับข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ การใช๎ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นข๎อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการสํงเสริมการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให๎นําเชื่อถือและมีผลในทาง
กฎหมายเชํนเดียวกับการท าธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยูํเดิม  ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข๎อง 
ดังนี้ 

มาตรา 3 วรรคสาม “พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับแกํธุรกรรมในการด าเนินงาน
ของรัฐตามท่ีก าหนดในหมวด 4” 

มาตรา 7 บัญญัติวํา “ห๎ามมิให๎ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช๎ทาง
กฎหมายของข๎อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข๎อความนั้นอยูํในรูปของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  

เป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่รับรองสถานะและผลทางกฎหมายของข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์วําข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลผูกพันและบังคับใช๎ทางกฎหมายได๎เชํนเดียวกับข๎อมูล        
ที่ปรากฏอยูํในรูปของกระดาษ มิให๎มีการเลือกปฏิบัติระหวํางข๎อมูลที่จัดท าขึ้นในรูปของกระดาษกับ
ข๎อมูลที่จัดท าขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น การท าธุรกรรมใดๆ ไมํวําจะอยูํในรูปแบบกระดาษที่
เป็นเอกสาร หรืออยูํในรูปของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็มีผลผูกพันทางกฎหมาย ห๎ามปฏิเสธมิให๎รับฟัง              
แตํอยํางไรก็ดี เป็นการห๎ามปฏิเสธผลทางกฎหมายเทํานั้น ไมํได๎หมายความวําเป็นการรับรองความสมบูรณ์
ถูกต๎องของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์แตํอยํางใด 

มาตรา 8 บัญญัติวํา“ภายใต๎บังคับบทบัญญัติแหํงมาตรา 9 ในกรณีที่กฎหมาย
ก าหนดให๎การใดต๎องท าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ๎าได๎มีการจัดท า
ข๎อความขึ้นเป็นข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข๎าถึงและน ากลับมาใช๎ได๎โดยความหมายไมํเปลี่ยนแปลง 
ให๎ถือวําข๎อความนั้นได๎ท าเป็นหนังสือมีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล๎ว” 

 บทบัญญัติดังกลําวเป็นการขยายหลักการตามมาตรา 7 เพ่ือเน๎นในรายละเอียด
กรณีที่กฎหมายก าหนดให๎การใดต๎องท าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง 
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หากได๎กระท าในรูปของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะต๎องสามารถเข๎าถึงและ 
น ากลับมาใช๎ได๎โดยความหมายไมํเปลี่ยนแปลง จึงจะถือวําได๎ท าเป็นหนังสือมีหลักฐานเป็นหนังสือ 
หรือมีเอกสารมาแสดงแล๎ว เนื่องจากเมื่อต๎องการให๎ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีฐานะเทํากับการท าเป็น
หนังสือในรูปของกระดาษเชํนเดิมแล๎ว ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําวก็จ าเป็นจะต๎องมีสภาพหรือ               
มีความใกล๎เคียงหรือทัดเทียมกับกระดาษ คือ มีสภาพเชํนเดิม เข๎าถึงได๎ และเมื่อน ามาใช๎ก็ไมํมีผล
เปลี่ยนแปลงเป็นอยํางอ่ืน ซึ่ งการเข๎าถึงได๎หมายถึงสามารถอําน ดู  หรืออธิบายจากข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นได๎ สํวนการน ากลับมาใช๎อาจจะเป็นในรูปของการประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์หรือ
โดยการกระท าของคน 

 นอกจากนี้ ในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตอันเป็นการด าเนินการ
ระหวํางหนํวยงานของรัฐกับภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคประชาชน ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข๎องกับการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ คือ มาตรา 35 ได๎บัญญัติวํา “ค าขอ การอนุญาต การจดทะเบียน 
ค าสั่งทางปกครอง การช าระเงิน การประกาศ หรือการด าเนินการใดๆ ตามกฎหมายกับหนํวยงานของ
รัฐหรือโดยหนํวยงานของรัฐ ถ๎าได๎กระท าในรูปของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให๎น าพระราชบัญญัตินี้มาใช๎บังคับและให๎ถือวํามีผลโดยชอบด๎วย
กฎหมายเชํนเดียวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นก าหนด ทั้งนี้        
ในพระราชกฤษฎีกาอาจก าหนดให๎บุคคลที่เกี่ยวข๎องต๎องกระท าหรืองดเว๎นกระท าการใดๆ หรือให๎
หนํวยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อก าหนดรายละเอียดในบางกรณีด๎วยก็ได๎ 

 ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกลําวอาจก าหนดให๎
ผู๎ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต๎องแจ๎งให๎ทราบ ต๎องขึ้นทะเบียน หรือ      
ต๎องได๎รับใบอนุญาตแล๎วแตํกรณี กํอนประกอบกิจการก็ได๎ ในกรณีนี้ให๎น าบทบัญญัติในหมวด 3 และ
บทก าหนดโทษที่เก่ียวข๎องมาใช๎บังคับโดยอนุโลม” 

 มาตราดังกลําวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศในการให๎บริการประชาชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริการประชาชนให๎ทันสมัย รวดเร็ว 
และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นทางเลือกใหมํอีกทางหนึ่งให๎แกํประชาชนในการได๎รับบริการ 
ไมํวําจะเป็นค าขอ การอนุญาต การจดทะเบียน ค าสั่งทางปกครอง การช าระเงิน หรือการด าเนินงานตํางๆ 
สามารถกระท าได๎ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เชํน กรมศุลกากรใช๎ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-customs) ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยื่นใบขนสินค๎า และตรวจปลํอยสินค๎า หรือการให๎บริการ
ค๎นหาและจองชื่อนิติบุคคลออนไลน์ผํานทางอินเตอร์เน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า หรือการยื่นแบบ
แสดงรายการและช าระภาษีออนไลน์ผํานทางอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากร นอกจากนี้ บทบัญญัติ
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ดังกลําวได๎ให๎อ านาจแกํภาครัฐในการออกพระราชกฤษฎีกาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําวกับหนํวยงานของรัฐด๎วย 

ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหนํวยงานรัฐ ไมํวําจะเป็นการขอ
อนุญาต การอนุญาต การจดทะเบียน ค าสั่งทางปกครอง การช าระเงิน การประกาศ หรือการ
ด าเนินการใดๆ จะต๎องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ในมาตรา 35 คือ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจึงจะท าให๎การขออนุญาต การอนุญาต การจดทะเบียน ค าสั่ง
ทางปกครอง การช าระเงิน การประกาศ หรือการด าเนินการใดๆ ดังกลําว มีผลชอบด๎วยกฎหมาย
เชํนเดียวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายของหนํวยงานรัฐตํางๆ ก าหนดไว๎       
ซึ่งตํอมามีการออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ พ.ศ. 2549 เพ่ือก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ ดังนั้น หากการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหนํวยงานรัฐซึ่งมีอยูํในหลายรูปแบบ ทั้งที่มี
การด าเนินการมากํอนและด าเนินการในภายหลังจากพระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช๎แล๎ว แตํไมํเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่พระราชกฤษฎีกาดังกลําวก าหนด จึงไมํอาจถือได๎วําเป็นธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ชอบด๎วยกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ที่จะใช๎อ๎างอิงเป็น “เอกสาร” หรือ “หนังสือ” ได๎ 
กรณีดังกลําวจึงต๎องมีการเก็บ ท า หรือจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของกระดาษไว๎อยูํ 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ พ.ศ. 2549 มีบทบัญญัติที่ส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการด าเนินการโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของหนํวยงานภาครัฐ ดังนี้ 

มาตรา 3 บัญญัติวํา “ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หนํวยงานของรัฐ
ต๎องจัดให๎มีระบบเอกสารที่ท าในรูปของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ ดังตํอไปนี้ 

(1) เอกสารที่ท าในรูปของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นต๎องอยูํในรูปแบบที่เหมาะสม 
โดยสามารถแสดงหรืออ๎างอิงเพ่ือใช๎ในภายหลังและยังคงความครบถ๎วนของข๎อความในรูปแบบของ
ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

(2) ต๎องก าหนดระยะเวลาเริ่มต๎นและสิ้นสุดในการยื่นเอกสารที่ท าในรูปของ
ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติให๎ยึดถือวันเวลาของการปฏิบัติงานหนํวยงานของรัฐนั้นเป็นหลัก และ
อาจก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการพิจารณาของหนํวยงานของรัฐด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไว๎ด๎วยก็ได๎ เว๎นแตํจะมีกฎหมายในเรื่องนั้นก าหนดไว๎เป็นอยํางอ่ืน 

(3) ต๎องก าหนดวิธีการที่ท าให๎สามารถระบุตัวเจ๎าของลายมือชื่อ ประเภท 
ลักษณะหรือรูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถแสดงได๎วําเจ๎าของลายมือชื่อรับรอง
ข๎อความในข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
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(4) ต๎องก าหนดวิธีการแจ๎งการตอบรับด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด๎วย
วิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นหลักฐานวําได๎มีการด าเนินการด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอีกฝ่ายหนึ่งแล๎ว” 

จะเห็นได๎วํา เป็นการก าหนดหลักการทั่วไปในการใช๎บังคับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐวําจะต๎องอยูํ ในรูปแบบที่เหมาะสม สามารถแสดงหรือใช๎อ๎างอิงในภายหลังได๎
ครบถ๎วน มีการก าหนดระยะเวลาเริ่มต๎นและสิ้นสุดในการยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยยึดถือวันเวลา
ของการปฏิบัติงานหนํวยงานของรัฐนั้นเป็นหลัก ก าหนดวิธีการที่ท าให๎สามารถระบุตัวเจ๎าของลายมือชื่อ
และสามารถแสดงได๎วําเจ๎าของลายมือชื่อรับรองข๎อความในข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ต๎องก าหนด
วิธีการแจ๎งการตอบรับวําได๎มีการด าเนินการด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา 4 บัญญัติวํา “นอกจากที่บัญญัติไว๎ในมาตรา 3 ในกรณีที่หนํวยงานของรัฐ
จัดท ากระบวนการพิจารณาทางปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารที่ท าในรูปของ
ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต๎องมีลักษณะดังตํอไปนี้ด๎วย เว๎นแตํจะมีกฎหมายในเรื่องนั้นก าหนดไว๎เป็นอยํางอ่ืน 

(1) มีวิธีการสื่อสารกับผู๎ยื่นค าขอในกรณีที่เอกสารมีข๎อบกพรํองหรือมีข๎อความที่
ผิดหลงอันเห็นได๎ชัดวําเกิดจากความไมํรู๎หรือความเลินเลํอของผู๎ยื่นค าขอ หรือการขอข๎อเท็จจริง
เพ่ิมเติมรวมทั้งมีวิธีการแจ๎งสิทธิและหน๎าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามความจ าเป็น      
แกํกรณีในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให๎ต๎องแจ๎งให๎คูํกรณีทราบ 

(2) ในกรณีมีความจ าเป็นตามลักษณะเฉพาะของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐใด หนํวยงานของรัฐนั้นอาจก าหนดเงื่อนไขวําคูํกรณียินยอมตกลงและยอมรับการด าเนินการ
พิจารณาทางปกครองของหนํวยงานของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” 

จะเห็นได๎วําเป็นการก าหนดหลักการทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วําต๎องมีวิธีการสื่อสารกับผู๎ยื่นค าขอกรณีเอกสารมีข๎อบกพรํอง 
การขอข๎อเท็จจริงเพ่ิมเติม หรือการแจ๎งสิทธิและหน๎าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองกรณีที่
กฎหมายนั้นๆ ก าหนดให๎แจ๎ง นอกจากนี้ อาจก าหนดเงื่อนไขวําคูํกรณียินยอมตกลงและยอมรับ     
การด าเนินการพิจารณาทางปกครองของหนํวยงานของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา 5 บัญญัติวํา“หนํวยงานของรัฐต๎องจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ      
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด๎านสารสนเทศ เพ่ือให๎การด าเนินการใด ๆ ด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์กับหนํวยงานของรัฐหรือโดยหนํวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได๎ 

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติอยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วยเนื้อหา ดังตํอไปนี้ 
(1) การเข๎าถึงหรือควบคุมการใช๎งานสารสนเทศ 
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(2) การจัดให๎มีระบบสารสนเทศและระบบส ารองของสารสนเทศซึ่งอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งานและจัดท าแผนเตรียมพร๎อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมํสามารถด าเนินการด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให๎สามารถใช๎งานสารสนเทศได๎ตามปกติอยํางตํอเนื่อง 

(3) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด๎านสารสนเทศอยํางสม่ าเสมอ” 
จะเห็นได๎วําเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ในการบังคับใช๎วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหนํวยงานภาครัฐ เพ่ือให๎เป็นไปตามบทบัญญัติดังกลําว 
ปัจจุบันมีการออกประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ  
การรกัษาความมั่นคงปลอดภัยด๎านสารสนเทศของหนํวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2553 แก๎ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2556  

มาตรา 6 “ในกรณีที่มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช๎ หรือเผยแพรํข๎อมูล หรือข๎อเท็จจริง 
ที่ท าให๎สามารถระบุตัวบุคคล ไมํวําโดยตรงหรือโดยอ๎อม ให๎หนํวยงานของรัฐจัดท าแนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติการคุ๎มครองข๎อมูลสํวนบุคคลด๎วย” 

จะเห็นได๎วําเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคุ๎มครองข๎อมูล 
สํวนบุคคลของหนํวยงานรัฐ เพ่ือให๎เป็นไปตามบทบัญญัติดังกลําว ปัจจุบัน มีการออกประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ๎มครองข๎อมูล  
สํวนบุคคลของหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 

ในการพิจารณาประเด็นปัญหาทางกฎหมาย กรณีที่กฎหมายของแตํละหนํวยงาน
ก าหนดให๎การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตให๎น าสินค๎าเข๎ามาหรือสํงออกไปนอกราชอาณาจักร
จะต๎องท าในรูปแบบเอกสารที่มีแบบก าหนดไว๎นั้น และจากบทบัญญัติแหํงพระราชบัญญัติวําด๎วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ข๎างต๎น ในมาตรา 7 มาตรา 8 ประกอบกับมาตรา 35 ได๎ก าหนดให๎ 
ค าขออนุญาตกับหนํวยงานของรัฐ และการอนุญาตโดยหนํวยงานของรัฐ ถ๎าได๎กระในรูปแบบของ
ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกา ให๎น าพระราชบัญญัตินี้
มาใช๎บังคับ และถือวํามีผลชอบด๎วยกฎหมายเชํนเดียวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ          
ที่กฎหมายของในเรื่องนั้นๆ ก าหนด จากกรณีศึกษาการน าเข๎าอาหารสัตว์ หากผู๎ประกอบการซึ่งเป็น 
ผู๎ขออนุญาตได๎ยื่นขอรับใบอนุญาตโดยใช๎เครือขํายอินเตอร์เน็ตผํานระบบ National Single Window
การยื่นค าขอดังกลําวจะอยูํในรูปของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และหากกรมปศุสัตว์ได๎ออกใบอนุญาต
ให๎แกํผู๎ขออนุญาตในรูปของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ National Single Window เชํนเดียวกันแล๎ว 
ก็จะถือวําการยื่นค าขออนุญาตและการออกใบอนุญาตซึ่งอยูํในรูปของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีผล
ทางกฎหมายเชํนเดียวกับการยื่นค าขออนุญาตและการออกใบอนุญาตในรูปแบบของกระดาษตามที่
มาตรา 7 และมาตรา 8 ได๎รับรองผลทางกฎหมายวําให๎ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลผูกพันทางกฎหมาย
และใช๎บังคับได๎เชํนเดียวกับเอกสารในรูปแบบของกระดาษ แตํอยํางไรก็ดี กฎหมายเกี่ยวกับการก าหนด
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตนั้นมีความแตกตําง
จากกฎหมายทั่วไปที่เพียงแตํก าหนดให๎การด าเนินการตํางๆ กระท าในรูปของหนังสือ หรือมีหลักฐาน
เป็นหนังสือเทํานั้น โดยกฎหมายดังกลําวได๎ก าหนดเพ่ิมเติมให๎การยื่นขอใบอนุญาตและการอนุญาต
จะต๎องกระท าตามแบบที่หนํวยงานของรัฐก าหนด ส าหรับกรณีศึกษาการน าเข๎าอาหารสัตว์นี้  ค าขอ
อนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ก าหนดให๎ใช๎แบบ น.ส. 1 และใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ให๎ใช๎แบบ 
บ.น.ส. 1 ดังนี้ 
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4.1 ค าขออนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ แบบ น.ส. 1 
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4.2 ใบอนุญาตน าเข๎าซ่ึงอาหารสัตว์ แบบ บ.น.ส. 1 
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เมื่อพิจารณาถึงการยื่นขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตผํานระบบ 
National Single Window ซึ่งกระท าในรูปของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จึงต๎องมีการแลกเปลี่ยนข๎อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการรับหรือสํงข๎อความโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหวํางเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยใช๎มาตรฐานทางเทคนิคที่ก าหนดไว๎ จึงต๎องมีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มในการกรอกข๎อมูลการยื่นขอ
อนุญาต และการออกใบอนุญาตให๎มีความเหมาะสมในฐานะเป็นข๎อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให๎
ไมํอาจคงรูปแบบการกรอกข๎อมูลตามแบบ น.ส. 1 และแบบ บ.น.ส. 1 ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดเพ่ือใช๎ในรูปของ
กระดาษให๎ปรากฏบนระบบ National Single Window ได๎ ตามบทบัญญัติมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติ
วําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ได๎ก าหนดให๎ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีผลทางกฎหมาย
เชํนเดียวกับกระดาษ แตํไมํได๎หมายความวําเป็นการรับรองความสมบูรณ์ของข๎อความที่อยูํในรูปของ 
ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นแตํอยํางใด และมาตรา 8 แหํงพระราชบัญญัติเดียวกันก็ก าหนดเพียงแคํกรณีที่   
ให๎ถือวําข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได๎ท าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล๎ว        
หากข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําวสามารถเข๎าถึงและน ากลับมาใช๎ได๎โดยความหมายไมํเปลี่ยนแปลง แตํไมํได๎
ขยายขอบเขตให๎ครอบคลุมไปถึงการท าตามแบบในรูปแบบของกระดาษแตํอยํางใด ดังนั้น เมื่อกฎหมายได๎
ก าหนดให๎การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตจะต๎องท าตามแบบที่ก าหนด การด าเนินการดังกลําวแม๎จะ
กระท าในรูปแบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ต๎องค านึงถึงบทบัญญัติแหํงกฎหมายที่ได๎ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขตามเดิมไว๎ด๎วย กรณีนี้เมื่อการด าเนินการขอรับและออกใบอนุญาตผํานระบบ National Single 
Window ไมํได๎เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด จึงแสดงถึงความไมํสอดคล๎องกันระหวํางบทบัญญัติแหํงกฎหมาย
ของหนํวยงานของรัฐ และการด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลผํานระบบ National Single Window 

ประเด็นจะต๎องพิจารณาตํอมาคือ วิธีการในการยื่นขอรับใบอนุญาตและออก
ใบอนุญาต จากกรณีศึกษาคือ การน าเข๎าอาหารสัตว์ ตามข๎อ 8 แหํงกฎกระทรวงวําด๎วยการขอ
อนุญาต การออกใบอนุญาต การตํออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตผลิตหรือน าเข๎าซึ่ง
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2553 ก าหนดให๎การยื่นขอรับใบอนุญาต ในกรุงเทพมหานคร ให๎ยื่น ณ ส านักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ในจังหวัดอ่ืน ให๎ยื่น ณ ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดแหํงท๎องที่ที่สถานที่ผลิตอาหารสัตว์หรือสถานที่น าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์นั้นตั้งอยูํ และส าหรับ
อาหารสัตว์น้ าที่รัฐมนตรีประกาศเป็นอาหารสัตว์ ในกรุงเทพมหานคร ให๎ยื่น ณ ส านักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค๎าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าจืด ส านักวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืด กรมประมง ในจังหวัดอ่ืน ให๎ยื่น ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือส านักงาน
ประมงจังหวัดแหํงท๎องที่ที่สถานที่ผลิตอาหารสัตว์หรือสถานที่น าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์นั้นตั้งอยูํ 
นอกจากนี้ การยื่นค าขอดังกลําว อาจแจ๎งผํานระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข๎ากับระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์ หรือแจ๎งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได๎ 
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 จากบทบัญญัติดังกลําวจะเห็นได๎วํา กรมปศุสัตว์ได๎ก าหนดรูปแบบและสถานที่ใน

การยื่นขอรับใบอนุญาตให๎สามารถกระท าได๎ 3 วิธีด๎วยกัน คือ  
 1. ติดตํอด๎วยตนเอง กรณีในกรุงเทพมหานคร ให๎ยื่น ณ ส านักพัฒนาระบบและ

รับรองมาตรฐานสินค๎าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือกรณีในจังหวัดอ่ืน ให๎ยื่น ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
แหํงท๎องที่ที่สถานที่น าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์นั้นตั้งอยูํ หากเป็นการน าเข๎าอาหารสัตว์น้ าที่รัฐมนตรี
ประกาศเป็นอาหารสัตว์ ในกรุงเทพมหานคร  ให๎ยื่น ณ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎า
ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าจืด ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด กรมประมง 
หรือกรณีในจังหวัดอ่ืน ให๎ยื่น ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือส านักงานประมงจังหวัดแหํงท๎องที่ที่
สถานที่น าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์นั้นตั้งอยูํ 

 2. ด าเนินการแจ๎งผํานระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข๎ากับระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์ 

 3. แจ๎งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
 จะเห็นได๎วํา การยื่นค าขอใบอนุญาตด๎วยวิธีการติดตํอด๎วยตนเอง จะต๎องยื่นค าขอ

โดยใช๎แบบตามที่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง ก าหนดแบบค าขออนุญาตและ
ใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์พ.ศ. 2548 ก าหนดไว๎ ซึ่งเป็นวิธีการทั่วไปในการยื่นค าขอใบอนุญาต
ตามท่ีบทบัญญัติแหํงกฎหมายของหนํวยงานตํางๆ ก าหนดไว๎ในรูปแบบของกระดาษ เมื่อผู๎มีอ านาจใน
การพิจารณาออกใบอนุญาตได๎ออกใบอนุญาตให๎แกํผู๎ยื่นค าขอแล๎ว จึงจะสามารถน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์
ควบคุมนั้นได ๎

 ส าหรับการยื่นค าขอใบอนุญาตโดยการแจ๎งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
จะต๎องยื่นค าขอในรูปแบบของเอกสารที่เป็นกระดาษโดยใช๎แบบตามที่ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง ก าหนดแบบค าขออนุญาตและใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์  พ.ศ. 2548 ก าหนดไว๎
เชํนเดียวกัน เพียงแตํวิธีการดังกลําวเป็นการอ านวยความสะดวกให๎แกํผู๎ยื่นขอรับใบอนุญาตที่         
ไมํจ าเป็นต๎องมาติดตํอกับหนํวยงานราชการด๎วยตนเอง เพียงแตํแจ๎งการขอรับใบอนุญาตผํานทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็มีผลเป็นการยื่นขอรับใบอนุญาตเชํนเดียวกัน 

 นอกจากนี้ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญก๎าวหน๎าอยํางมาก 
และได๎เข๎ามามีสํวนในการอ านวยความสะดวกแกํหนํวยงานของรัฐให๎สามารถด าเนินการตํางๆ ผําน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได๎ กรมปศุสัตว์จึงก าหนดให๎มีการยื่นขอรับใบอนุญาตโดยการแจ๎งผํานระบบ
สัญญาณคอมพิวเตอร์ผํานระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์ได๎อีกวิธีหนึ่งด๎วย จึงมีประเด็น
ที่จะต๎องพิจารณาวําการยื่นค าขอรับใบอนุญาตผํานระบบ National Single Window เป็นการยื่นค าขอ
ที่สอดคล๎องกับวิธีการที่กฎหมายได๎ก าหนดไว๎หรือไมํ 
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 ในการรับสํงข๎อมูลของหนํวยงานของรัฐผํานระบบ National Single Window นั้น 

เป็นการอ านวยความสะดวกในการรับสํงข๎อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกันในรูปแบบของข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นการสํงข๎อมูลเพียงครั้งเดียว (Single Entry) เข๎าสูํระบบ ซึ่งในกรณีการยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาต ผู๎ยื่นค าขออนุญาตจะสํงข๎อมูลการขอรับใบอนุญาตเข๎าสูํระบบ National Single Window 
ซึ่งระบบจะท าการประมวลผลข๎อมูลแล๎วสํงข๎อมูลไปยังหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องเพ่ือพิจารณา
อนุญาต เมื่อหนํวยงานดังกลําวพิจารณาออกใบอนุญาตให๎แล๎วก็จะสํงข๎อมูลผํานระบบ National 
Single Window แจ๎งผลการพิจารณาให๎ผู๎ยื่นค าขอทราบตํอไป ดังนั้น เมื่อเป็นการด าเนินการผํานระบบ 
National Single Window ในรูปแบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู๎ยื่นค าขอจึงสามารถด าเนินการสํงผํานข๎อมูล
การยื่นขอใบอนุญาต ณ สถานที่ใดๆ และเวลาใดๆ ก็ยํอมได๎เพียงแคํมีระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตที่สามารถรองรับและเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window ได๎เทํานั้น จึงเห็นได๎วํา 
มีความแตกตํางจากวิธีการที่บทบัญญัติแหํงกฎหมายของหนํวยงานของรัฐได๎ก าหนดไว๎  

 จากกรณีศึกษาการน าเข๎าอาหารสัตว์ ผู๎ยื่นขอรับใบอนุญาตสามารถด าเนินการ
ติดตํอกับกรมปศุสัตว์เพ่ือขอรับใบอนุญาตได๎ด๎วยตนเอง ณ สถานที่ตามที่ก าหนด หรือทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือแจ๎งทางระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์ก็ได๎ ซึ่งจะเห็นได๎วํา     
ในกรณีการตดิตํอด๎วยตนเองกฎหมายได๎ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขไว๎อยํางชัดเจน ซึ่งการ
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตผํานระบบ National Single Window นั้นเป็นการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กับหนํวยงานของรัฐ จึงต๎องพิจารณาตามมาตรา 35 แหํงพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งก าหนดวํา “ … ถ๎าได๎กระท าในรูปของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาให๎น าพระราชบัญญัตินี้มาใช๎บังคับและให๎ถือวํามีผลโดยชอบ
ด๎วยกฎหมายเชํนเดียวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นก าหนด…” 
ซ่ึงบทบัญญัติดังกลําวเป็นการรองรับให๎ค าขอที่กระท ากับหนํวยงานของรัฐ หรือการอนุญาตใดๆ โดย
หนํวยงานของรัฐ ถ๎าได๎กระท าในรูปแบบของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  
โดยพระราชกฤษฎีกาก็ให๎ถือวํามีผลชอบด๎วยกฎหมายเชํนเดียวกับการด าเนินการในรูปแบบของ
กระดาษ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลําวเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นในปี พ.ศ. 2544 และมีผลใช๎บังคับเมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2545 ซึ่งเป็นชํวงเวลากํอนที่จะมีการใช๎งานระบบ National Single Window เจตนารมณ์
ของกฎหมายในขณะนั้นจึงบัญญัติขึ้นมาเพ่ือรองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหนํวยงาน
ภาครัฐหนํวยงานนั้นๆ โดยตรง มิใชํการด าเนินการผํานระบบการเชื่อมโยงแบบเบ็ดเสร็จ  ณ จุดเดียว
ในลักษณะของ National Single Window เชํนในปัจจุบัน ดังนั้น กรณีที่จะถือวําเป็นการยื่นค าขอตาม
มาตรา 35 และสามารถน าบทบัญญัติแหํงพระราชบัญญัติดังกลําวมาใช๎ได๎จะต๎องเป็นกรณีการยื่นค าขอ 
รับใบอนุญาตผํานทางระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์โดยตรงตามข๎อ 8 วรรคสามแหํง
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กฎกระทรวงวําด๎วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การตํออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตผลิตหรือน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ พ.ศ. 2553  

 นอกจากนี้ มีประเด็นที่ต๎องพิจารณาตํอไปวํา ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให๎การยื่น
ขอรับใบอนุญาตสามารถกระท าผํานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เชํน ข๎อ 8 วรรคสามแหํง
กฎกระทรวงวําด๎วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การตํออายุ ใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตผลิตหรือน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ พ.ศ. 2553 ได๎ก าหนดให๎มีการยื่นขอรับใบอนุญาตการน าเข๎า
อาหารสัตว์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได๎นั้น หากมีการยื่นขอรับใบอนุญาตผํานระบบ National 
Single Window แล๎ว จะถือวํามีผลเป็นการยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด๎วยหรือไมํ ตามมาตรา 35 
แหํงพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ได๎ก าหนดวําถ๎าการยื่นค าขอ      
ได๎กระท าในรูปของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาแล๎ว
ให๎น าพระราชบัญญัตินี้มาใช๎บังคับซึ่ งในการน าพระราชบัญญัติมาใช๎บังคับนี้  จะเห็นได๎วํ า
พระราชบัญญัติดังกลําวมีบทบัญญัติแหํงกฎหมายที่รองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่อง
การรับรองสถานะทางกฎหมายของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การท าเป็นหนังสือ การรับฟังเป็น
พยานหลักฐาน สัญญาและเจตนาในรูปของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์  บทสันนิษฐานเจ๎าของข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ผลของการสํงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และบทก าหนดโทษ ซึ่งจะเห็นได๎วําไมํมีบทบัญญัติแหํ งกฎหมายหรือหลักการใด
กลําวถึงการยื่นค าขอในรูปแบบของกระดาษโดยการสํงด๎วยวิธีการพิเศษ เชํน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับวําหากได๎กระท าในรูปแบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล๎ว ให๎ถือวํามีผลเชํนเดียวกับการสํงด๎วยวิธีการ
พิเศษ ดังนั้น การยื่นขอรับใบอนุญาตผํานระบบ National Single Window จึงมีความไมํสอดคล๎อง
กับวิธีการที่บทบัญญัติแหํงกฎหมายของหนํวยงานของรัฐได๎ก าหนดไว๎ 

4.5.2 การบังคับใช้กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ National Single Window 

 ในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเพ่ือการน าเข๎า การสํงออก และ
น าผํานจากหนํวยงานของรัฐตํางๆ แตํละหนํวยงานตํางมีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและออกใบอนุญาตไว๎ ซึ่งกฎหมายดังกลําวสํวนใหญํได๎ก าหนดวิธีการ 
ในรูปแบบของเอกสารที่เป็นกระดาษดังที่ได๎กลําวไปแล๎วข๎างต๎น ตํอมามีการอ านวยความสะดวกการค๎า
ให๎การขอรับใบอนุญาตและออกใบอนุญาตของระหวํางหนํวยงานของรัฐกับหนํวยงานของรัฐด๎วยกัน 
และระหวํางหนํวยงานของรัฐกับภาคธุรกิจและภาคประชาชนดังกลําวสามารถกระท าผํานระบบ       
การเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือระบบ National Single Window ได๎ 
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กรณีดังกลําวเพ่ือให๎การเชื่อมโยงเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพจึงมีการออกกฎหมายเพ่ือรองรับ        
การด าเนินการดังกลําว 2 ฉบับ คือ 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับการน าเข๎า การสํงออก การน าผําน และโลจิสติกส์ พ.ศ. 2557 ซึ่งก าหนดให๎การเชื่อมโยงข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปในรูปแบบเดียวกันโดยให๎หนํวยงานของรัฐผู๎มีหน๎าที่พิจารณาออกใบอนุญาต
ให๎กับผู๎น าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ พัฒนาระบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให๎สามารถรับสํง
ข๎อมูลผํานระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) ได๎ และพัฒนา
ระบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําวให๎ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลอยํางตํอเนื่อง และ       
2. รําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด๎านการ
น าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล ณ จุดเดียว พ.ศ. …. ซึ่งเป็นรําง พระราช
กฤษฎีกาที่อยูํในความรับผิดชอบของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ก าหนด
หลักเกณฑ์การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ การใช๎งานระบบการเชื่อมโยงข๎อมูล และธุรกิจบริการ
รองรับการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 

จากบทบัญญัติแหํงกฎหมายของหนํวยงานของรัฐซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการขอรับและออกใบอนุญาตไว๎วําจะต๎องกระท าในรูปของเอกสารที่เป็นกระดาษตาม
แบบที่ก าหนด และด าเนินการยื่นด๎วยตนเอง หรือสํงด๎วยวิธีการพิเศษ คือ ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ             
ณ สถานที่ที่ก าหนด ตํอมามีการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศให๎การยื่นขอรับใบอนุญาตและออก
ใบอนุญาตสามารถกระท าผํานระบบ National Single Window ได๎ แตํอยํางไรก็ดี ในการด าเนินการ
ดังกลําว เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแหํงกฎหมายของหนํวยงานของรัฐประกอบกับบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐแหํงพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์    
พ.ศ. 2544 ซึ่งตราขึ้นกํอนที่จะมีการใช๎ระบบ National Single Window แล๎วเห็นได๎วําการเชื่อมโยง
ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ National Single Window ยังมีความไมํสอดคล๎องกับบทบัญญัติแหํง
กฎหมายของหนํวยงานของรัฐดังที่ได๎กลําวไปแล๎วข๎างต๎น จึงมีประเด็นที่ต๎องพิจารณาวําในการบังคับ
ใช๎กฎหมายทั้งสองฉบับที่ออกมาโดยมีจุดประสงค์เฉพาะเพ่ือเป็นการรองรับการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ National Single Window จะมีผลเป็นการรองรับให๎การขอรับใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตผํานระบบ National Single Window เป็นการด าเนินการตามที่กฎหมายของ
หนํวยงานของรัฐแตํละหนํวยงานได๎บัญญัติไว๎แล๎วหรือไมํ อยํางไร 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฯ เป็น
กฎหมายที่ออกมาเพ่ือก าหนดอ านาจ หน๎าที่ และความสัมพันธ์ระหวํางกรมศุลกากรกับหนํวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข๎องในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข๎อมูลให๎มีความพร๎อมใช๎งานภายในระยะเวลาที่ก าหนดและ
เป็นระบบเดียวกัน การให๎หนํวยงานของรัฐจัดให๎มีระบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงรูปแบบ 



132 
 

วิธีการ และมาตรการของข๎อมูลที่น ามาแลกเปลี่ยน การพิจารณาและแจ๎งผลการออกใบอนุญาตผําน
ระบบเชื่อมโยงข๎อมูล และการให๎อ านาจหนํวยงานของรัฐออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือข๎อก าหนด
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบดังกลําว ส าหรับรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ นั้น เป็นกฎหมายที่มีจุดประสงค์ในการตราขึ้นมาเพ่ือบังคับใช๎ได๎ทั้ง
หนํวยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน โดยมีการก าหนดการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในกรณี
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ความถูกต๎องครบถ๎วนของข๎อมูลที่แลกเปลี่ยน
ผํานระบบ การเข๎าใช๎งานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล การประกอบธุรกิจบริการการน าเข๎า สํงออก น าผําน 
และโลจิสติกส์ผํานระบบ การเชื่อมโยงข๎อมูล และการควบคุมการประกอบธุรกิจดังกลําว ซึ่งจะเห็นได๎วํา
บทบัญญัติแหํงกฎหมายจากทั้งระเบียบส านักนายกวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ
รําง พระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ไมํมีการบัญญัติถึง
ประเด็นปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายของหนํวยงานของรัฐผู๎ออกใบอนุญาต และหนํวยงาน
ของรัฐอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ National Single Window 
ไมํวําจะอยูํในรูปของพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรม ประกาศ
คณะกรรมการ หรือระเบียบคณะกรรมการที่ได๎ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตไว๎ และยังคงมีผลใช๎บังคับอยูํในปัจจุบันวําหากมีการบังคับใช๎กฎหมาย   
ทั้งสองฉบับดังกลําวแล๎ว จะมีผลตํอบทบัญญัติแหํงกฎหมายของหนํวยงานของรัฐประการใด หรือหาก
มีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตในการเชื่อมโยงข๎อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ 
National Single Window จะถือวํา ได๎กระท าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายนั้นๆ 
ได๎ก าหนดไว๎แล๎วหรือไมํ อยํางไร 

นอกจากนี้ มีประเด็นที่จะต๎องพิจารณาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายในการบังคับใช๎
กฎหมายทั้งสองฉบับดังกลําว กลําวคือ ในเรื่องล าดับศักดิ์ของกฎหมายซึ่งเป็นการล าดับชั้นของ
กฎหมายที่มีฐานะหรือศักดิ์ตามกฎหมายไมํเทํากัน โดยพิจารณาได๎จากองค์กรผู๎มีอ านาจในการออก
กฎหมาย กฎหมายที่ตราโดยรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติที่สูงสุดของประเทศ ได๎แกํ รัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด รวมทั้งประกาศ คณะปฏิวัติและค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผํนดินที่มีฐานะเทียบเทําพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนดยํอมมีฐานะสูงกวําพระราชกฤษฎีกา 
ประกาศพระบรมราชโองการ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ซึ่งออกโดยฝ่ายบริหารและอาศัย
อ านาจจากบทกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ในกรณีจะขอศึกษาเฉพาะล าดับชั้นกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
คือ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 

พระราชบัญญัติ คือ กฎเกณฑ์ทางกฎหมาย ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงอาศัยอ านาจ
ตามรัฐธรรมนูญตราขึ้นใช๎บังคับโดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่มี
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ความส าคัญมากกวําบทกฎหมายใดๆ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ทั้งท่ีเป็นชีวิต รํางกาย ทรัพย์สิน พระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่มีคําบังคับเทําพระราชบัญญัติ 
คือ พระราชก าหนด ประมวลกฎหมาย กฎมณเฑียรบาล และกฎอัยการศึก กฎหมายเหลํานี้ถือวําอยูํ
ในล าดับศักดิ์ของกฎหมายในระดับเดียวกัน ซึ่งเป็นกฎหมายมีศักดิ์ต่ ากวํารัฐธรรมนูญ แตํสูงกวํา
กฎหมายล าดับรอง 

ตํอมาเป็นกฎหมายล าดับรองซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอ านาจกฎหมายแมํบท (Parent 
Legislation) เพ่ือก าหนดรายละเอียดในการบังคับใช๎ให๎เป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของ
กฎหมายแมํบทนั้น เนื่องจากกฎหมายแมํบทท าได๎แตํเพียงวางหลักกฎหมาย (principle of law) หรือ
กรอบด าเนินการกว๎างๆ เทํานั้น ไมํสามารถตราลํวงหน๎าให๎สมบูรณ์เหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได๎ ดังนั้นรายละเอียดหรือขั้นตอนตํางๆ ที่จะต๎องด าเนินการให๎เป็นไปตาม
กฎหมายแมํบทจึงเป็นหน๎าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต๎องตรากฎหมายล าดับรองให๎รับกับกฎหมายแมํบท 
และมีเนื้อหาสาระไมํเกินไปกวําที่กฎหมายแมํบทให๎อ านาจไว๎ โดยกฎหมายล าดับรองนี้จะมีคําบังคับ
ต่ ากวําพระราชบัญญัติและพระราชก าหนดอันได๎แกํ  

- พระราชกฤษฎีกา คือ บรรดากฎเกณฑ์ทางกฎหมายซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง
อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญ หรือทรงอาศัยอ านาจตามกฎหมายระดับบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่งตราขึ้น
ใช๎บังคับตามค าแนะน าและยินยอมของคณะรัฐมนตรี 

- กฎกระทรวง คือ บรรดากฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงใด
กระทรวงหนึ่ง อาศัยอ านาจจากพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่ งตราออกมาใช๎บังคับ โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

- ประกาศกระทรวง คือ บรรดากฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่รัฐมนตรีวําการกระทรวง
ใดกระทรวงหนึ่ง อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่งตราออกมาใช๎บังคับโดย             
ไมํจ าเป็นต๎องขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรีกํอน 

จากกรณีศึกษาการน าเข๎าอาหารสัตว์นั้น มีกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 3 ฉบับ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริย์ทรงให๎ตราขึ้นไว๎โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหํงชาติ โดยมีเหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 ได๎ใช๎บังคับมาเป็นเวลานานแล๎ว บทบัญญัติบางประการไมํเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีและวิทยาการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
และการเลี้ยงสัตว์ สํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวในด๎านการค๎าและอุตสาหกรรม
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เกี่ยวกับอาหารสัตว์ ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และคุ๎มครองความปลอดภัย
ของผู๎บริโภค สมควรปรับปรุงกฎหมายวําด๎วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดยเฉพาะการเพ่ิมเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการออกใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ และใบรับรองอ่ืน                 
ที่เกี่ยวข๎องกับอาหารสัตว์ การเลิกกิจการและการโอนกิจการ รวมทั้งปรับปรุงการขออนุญาตและ     
การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาอาหารสัตว์ บทก าหนดโทษ และอัตรา
คําธรรมเนียมให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต๎องตราพระราชบัญญัตินี้ 

2. กฎกระทรวงวําด๎วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การตํออายุใบอนุญาต 
และการออก ใบแทนใบอนุญาตผลิตหรือน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์  พ.ศ. 2553 เป็นกฎหมายล าดับรอง           
ที่ตราขึ้นโดยรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัย
อ านาจกฎหมายแมํบทในระดับพระราชบัญญัติ คือ อาศัยความในมาตรา 5 มาตรา 14 วรรคสอง 
มาตรา 21 วรรคสอง และมาตรา 27 วรรคสอง แหํงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 
โดยมีเหตุผลในการประกาศใช๎กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีการปรับปรุงโครงสร๎างและอ านาจหน๎าที่ของสํวนราชการตามกรอบการปฏิรูประบบราชการ 
ประกอบกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และเวลาการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตและ
น าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์มีแนวทางในการปฏิบัติที่สอดคล๎องกัน สมควรปรับปรุงโดยรวมเป็นฉบับเดียวกัน
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและอ๎างอิงของพนักงานเจ๎าหน๎าที่และประชาชนทั่วไป จึงจ าเป็นต๎อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 

3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดแบบค าขออนุญาตและ
ใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ พ.ศ. 2548 เป็นกฎหมายล าดับรองที่ตราขึ้นโดยรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาศัยอ านาจตามความในข๎อ 2 ข๎อ 4 ข๎อ 6 และข๎อ 7 แหํงกฎกระทรวง
วําด๎วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ พ.ศ. 2545 ซึ่งออกโดยอาศัย
อ านาจตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 เพ่ือก าหนดแบบค าขอ
อนุญาตและใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งอาหารสัตว์ 

จะเห็นได๎วําพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 เป็น
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่มีล าดับศักดิ์ทางกฎหมายอยูํรองจากรัฐธรรมนูญได๎ก าหนดหลักการ
การน าเข๎าอาหารสัตว์ โดยให๎การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตดังกลําวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง และมีการก าหนดแบบค าขอและใบอนุญาตตามประกาศ
กระทรวง ดังนั้น หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าเข๎าอาหารสัตว์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงดังกลําวจึงเป็นไปเพ่ือก าหนดรายละเอียดตํางๆ เพ่ิมเติมตามที่พระราชบัญญัติได๎ให๎
อ านาจไว๎ จึงถือวํามีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติรองรับความชอบด๎วยกฎหมายของหลักการการขอ
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อนุญาตและการออกใบอนุญาต ซึ่งกฎหมายเพ่ือออกมาเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบ National Single Window คือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8) แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534 และรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ออกโดยอาศัยตามความในมาตรา 32 มาตรา 34 วรรคสอง และมาตรา 35 
วรรคหนึ่งแหํงพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งจากนิยามของค าวํา 
“กฎ” ตามมาตรา 3 แหํงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 25422 
จะเห็นไดวามีการเรียงล าดับของกฎตามระดับความส าคัญหรือตามล าดับชั้นของกฎหมายแมบทที่ให
อ านาจในการออกกฎ โดยเริ่มต๎นดวยการระบุประเภทของกฎตั้งแตพระราชกฤษฎีกา ซึ่งพระมหากษัตริย
ทรงไวซึ่งพระราชอ านาจในการตราไดโดยอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวง ซึ่งรัฐมนตรีเปนผูออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 
ที่มีศักดิ์เทาพระราชบัญญัติ ซึ่งมีระเบียบปฏิบัติของทางราชการก าหนดเพ่ิมเติมว าจะตองไดรับ           
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเสียกอนรัฐมนตรีจึงจะออกกฎกระทรวงได ประกาศกระทรวง               
ซึ่งรัฐมนตรีเปนผูออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีศักดิ์           
เทาพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งสภาทองถิ่นเปนผูออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ 
สวนระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนในค านิยามดังกลาวก็ยอมจะตองมีลักษณะเชนเดียวกันกับ
กฎสี่ประเภทแรก กลาวคือมีบทบัญญัติแหงกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติ           
ใหอ านาจรัฐหรืออ านาจมหาชนแกหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐในอันที่จะออกกฎเกณฑ
ทางกฎหมายเพ่ืออนุวัตรการหรือบังคับใชกฎหมายที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจ าหนาที่ของรัฐนั้น3 ดังนั้น จะเห็นได๎วําทั้งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วย          
การเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ และรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ล๎วนจัดเป็นกฎหมายล าดับรอง มีล าดับศักดิ์ทางกฎหมายต่ ากวํา
พระราชบัญญัติ ฉะนั้น จากกรณีศึกษาการน าเข๎าอาหารสัตว์ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วย            
การเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ และรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ จึงมีล าดับศักดิ์ทางกฎหมายต่ ากวําพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ

                                           
2
 มาตรา 3 บัญญัติวํา “กฎ”หมายความวํา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ

กระทรวง ข๎อบัญญัติท๎องถิ่น ระเบียบ ข๎อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไมํ
มุํงหมายให๎ใช๎บังคับแกํกรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

3
 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 619/2550 
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อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ดังนั้น จะน าบทบัญญัติแหํงกฎหมายที่ก าหนดไว๎ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
วําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ และรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มายกเลิกบทบัญญัติที่ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 หรือก าหนดให๎การด าเนินการใดๆ ตามกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลําว 
ถือวําเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 แล๎วจึงไมํอาจ
กระท าได๎ 

 การประกอบธุรกิจการค๎าในการรับสํงข๎อมูลผํานระบบ National Single Window 
เพ่ือรองรับระบบ ASEAN Single Window ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข๎อมูลในระดับภูมิภาคนั้น จ าเป็นต๎อง
มีมาตรฐานและรูปแบบในการรับสํงข๎อมูลที่สอดคล๎องและเป็นไปทิศทางเดียวกันเพ่ือให๎การ
ด าเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เอกสารที่ใช๎ยื่นในระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ก็เป็นประเด็นส าคัญที่
ภาครัฐควรก าหนดให๎แตํละหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินการแก๎ไขปรับปรุงเพ่ือให๎เป็นไปในแนวทาง
และมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากหากแตํละหนํวยงานมีแนวทางการด าเนินการผํานการเชื่อมโยงข๎อมูล
แบบอิเล็กทรอนิกส์ในวิธีการและมาตรฐานที่แตกตํางกันแล๎ว การด าเนินการเชื่อมโยงระบบข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นไปได๎ยากและขาดประสิทธิภาพในที่สุดสํงผลให๎ระบบการให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียวไมํสามารถเกิดขึ้นได๎ แม๎ในปัจจุบันประเทศไทยจะมีการออกกฎหมายเพ่ือก าหนดให๎
หนํวยงานตํางๆ ได๎จัดท าและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออก
ให๎มีมาตรฐานเดียวกัน คือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการ
ส าหรับการน าเข๎า การสํงออก การน าผํานและโลจิสติกส์ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 
และ รําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด๎านการ
น าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ ผํานระบบ National Single Window พ.ศ. .... ก็ตาม แตํใน
ขณะเดียวกันกฎหมาย กฎ และระเบียบของหนํวยงานผู๎ออกใบอนุญาตอ่ืนๆ ยังคงมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่หลากหลาย ซึ่งก าหนดให๎การน าเข๎า สํงออก และน าผํานที่เกี่ยวข๎องกับหนํวยงานตํางๆ 
ต๎องท าการยื่นขอรับใบอนุญาตตํอหนํวยงานเหลํานั้นโดยตรง โดยต๎องท าตามแบบที่ก าหนด และ
พร๎อมทั้งแนบเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องอีกหลายรายการ หรือก าหนดให๎มีการสํงด๎วยวิธีการพิเศษ เชํน           
การลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับ โดยเอกสารที่ยื่นนั้นยังคงต๎องอยูํในรูปแบบของกระดาษทั้งหมด 
ถึงแม๎จะมีบางกรณีที่ก าหนดให๎ยื่นเอกสารผํานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได๎ก็ตาม แตํเป็นการยื่นโดยผําน
ระบบคอมพิวเตอร์ของหนํวยงานของรัฐนั้นๆ จึงยังคงเป็นการด าเนินการภายในเฉพาะของแตํละ
หนํวยงานที่ยังไมํมีการเชื่อมโยงกันระหวํางหนํวยงานแบบบูรณาการ นอกจากนี้ ในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการฯ และรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ก็มิได๎มีการกลําวถึงสถานะทางกฎหมาย
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ของกฎหมาย กฎ และระเบียบตํางๆ ของหนํวยงานอ่ืนๆ วําภายหลังจากที่มีการบังคับใช๎ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการฯ และรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ แล๎ว จะมีผลบังคับเป็นการยกเลิก
กฎหมาย กฎ และระเบียบดังกลําวหรือไมํ หรือถ๎ามิได๎ยกเลิกแล๎ว จะให๎กฎหมาย กฎ และระเบียบ
ดังกลําวมีผลใช๎บังคับได๎เพียงใด อีกทั้งยังมีประเด็นที่จะต๎องพิจารณาตํอไปในเชิงรูปแบบของกฎหมาย
ในเรื่องล าดับศักดิ์ทางกฎหมายของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการฯ 
และรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่มี
สถานะเป็นเพียงกฎหมายล าดับรองโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบ
บูรณาการฯ ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี สํวนรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดย
ค าแนะน าของคณะรัฐมนตรี จึงมีประเด็นวําจะบังคับให๎สํวนราชการกระทรวง กรม หนํวยงานของรัฐตํางๆ 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสํวนราชการและหนํวยงานของรัฐนั้นๆ และได๎ออกกฎหมาย           
โดยอาศัยอ านาจกฎหมายแมํบทในระดับพระราชบัญญัติ ให๎ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี           
วําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการฯ และรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได๎หรือไมํ เพียงใด ดังนั้น เมื่อการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการในการแก๎ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือรองรับระบบ National Single Window ยังไมํมีความชัดเจน 
หนํวยงานของรัฐตํางๆ ยังคงต๎องใช๎กฎหมาย กฎ ระเบียบเดิมอยูํ ซึ่งสํงผลให๎การด าเนินการ              
ทางการค๎าในแตํละครั้งต๎องใช๎เวลานาน เกิดความลําช๎า มีคําใช๎จํายสูง ดังนั้น ผู๎เขียนเห็นวํากรณี
ดังกลําวเป็นปัญหาทางกฎหมาย จึงควรมีการแก๎ไขกฎหมายเพ่ือรองรับให๎การด าเนินการรับสํงข๎อมูล
ผํานระบบ National Single Window เกิดความสมบูรณ์ มีผลชอบด๎วยกฎหมาย และเกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินการสูงสุดตํอไป เพ่ือให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งระบบ National Single Window 
ได๎อยํางแท๎จริง 

 
4.6 ปัญหากฎหมายภายในประเทศไทยเพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์          
ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN SINGLE WINDOW)  

 
ในการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียนผํานระบบ ASEAN 

Single Window นั้นจ าเป็นต๎องมีข๎อตกลงที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําวในระหวําง
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให๎การเชื่อมโยงเป็นไปในมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน ซึ่งจะท าให๎ระบบ 
ASEAN Single Window กลายเป็นเครื่องมือในการอ านวยความสะดวกทางการค๎าระหวํางประเทศ



138 
 

สมาชิกอยํางแท๎จริง ซึ่งในปัจจุบันประเทศสมาชิกได๎รํวมจัดท าข๎อตกลงที่เกี่ยวข๎องกับระบบ ASEAN 
Single Window ได๎แกํ 1. ความตกลงวําด๎วยการอ านวยความสะดวกด๎านศุลกากรด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single 
Window) 2. พิธีสารวําด๎วยการอ านวยความสะดวกด๎านศุลกากรด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว
ของอาเซียน (ASEAN Protocal to Establish and Implement the ASEAN Single Window) และ 
3. พิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายเพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน 
(Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window) ทั้งนี้ 
ผู๎เขียนจะท าการศึกษาพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ เป็นหลัก เนื่องจากได๎ก าหนดกรอบทาง
กฎหมายอันเป็นแนวทางให๎แกํประเทศสมาชิกด าเนินการออกกฎหมายภายในของตนเพ่ือน ามาบังคับใช๎
กับระบบ ASEAN Single Window โดยแยกเป็นประเด็นพิจารณาดังนี้ 
 4.6.1 สาระส าคัญของพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน  
 1. ก าหนดขอบเขตการบังคับใช๎ โดยพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ฉบับนี้จะใช๎
บังคับกับการด าเนินธุรกรรมระหวํางระบบ National Single Window ของประเทศสมาชิกภายใต๎ระบบ 
ASEAN Single Window เทํานั้น 

 2. วัตถุประสงค์ของพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ เพ่ือก าหนดกรอบทางกฎหมาย 
เพ่ือการด าเนินการ การติดตํอสื่อสาร และการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกรรมระหวํางระบบ 
National Single Window ภายใต๎ระบบ ASEAN Single Window ในระหวํางประเทศสมาชิกด๎วยกัน 

 3. พิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ มีการก าหนดข๎อยกเว๎นกรณีที่ไมํน าหลักเกณฑ์
ภายใต๎พิธีสารฉบับนี้มาใช๎บังคับเมื่อมีความตกลงหรือข๎อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวกับความรํวมมือในทางอาญา 
หรือการบังคับตามสิทธิเรียกร๎องสํวนตัวหรือทางทรัพย์สินโดยแท๎ภายใต๎ระบบ ASEAN Single Window  

 4. ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสํงและการแลกเปลี่ยนข๎อมูล โดยก าหนดให๎มี
การจัดท ากฎหมายและระเบียบข๎อบังคับภายใน พร๎อมทั้งจัดให๎มีแนวนโยบายและระเบียบข๎อบังคับ 
ส าหรับการสํงรับและการแลกเปลี่ยน การใช๎ และการเผยแพรํข๎อมูลและสารสนเทศผํานระบบ 
National Single Window ทั้งในรูปแบบการรับสํง แลกเปลี่ยน หรือเผยแพรํส าหรับหนํวยงานรัฐ 
และระหวํางระบบ National Single Window ของประเทศสมาชิกหนึ่งไปสูํระบบ National Single 
Window ของอีกประเทศสมาชิกหนึ่ง 

 5. วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข๎อก าหนดระดับการให๎บริการ Service Level Agreement 
(SLA) โดยประเทศสมาชิกต๎องก าหนดให๎มีการจัดท าข๎อก าหนดระดับการให๎บริการ  ทั้งการให๎บริการ
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ระดับภูมิภาค คือ ระบบ ASEAN Single Window และระบบ National Single Window ของแตํละ
ประเทศสมาชิก เพ่ือด าเนินธุรกรรมได๎ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 6. ก าหนดมาตรฐานของข๎อมูลและสารสนเทศ โดยก าหนดให๎ปฏิบัติตามรูปแบบ
ข๎อมูลขององค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization (WCO)) หรือในรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม
ตามท่ีได๎ตกลงกันในระหวํางประเทศสมาชิก 

 7. ก าหนดความปลอดภัยและความลับของสารสนเทศ โดยประเทศสมาชิก
จะต๎องมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยและความลับของสารสนเทศในระบบ National Single Window 
และการใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศผํานระบบ ASEAN Single window ต๎องเป็นไปโดยวัตถุประสงค์ที่
ชอบด๎วยกฎหมายและได๎รับอนุญาต ทั้งต๎องด าเนินการให๎มีกฎหมายและระเบียบข๎อบังคับแหํงชาติ
เพ่ือให๎มีการป้องกันการเปิดเผยโดยไมํชอบด๎วยกฎหมายของข๎อมูลซึ่งเป็นความลับดังกลําว และจัดให๎มี
การปกป้องความปลอดภัยสารสนเทศตํอความเสี่ยงและภัยคุกคามได๎อยํางเหมาะสม 

 8. ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทะเบียนและยืนยันตัวบุคคลของผู๎ใช๎บริการ
ภาคเอกชนที่จะเข๎าใช๎ระบบ National Single Window ของแตํละประเทศสมาชิก เพ่ือวัตถุประสงค์
ในการเข๎าถึงสารสนเทศ และ/หรือเอกสารที่อยูํในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ National Single 
Window 

 9. ก าหนดเกี่ยวกับความถูกต๎องครบถ๎วนของข๎อมูล โดยก าหนดให๎มีข๎อก าหนด
และมาตรการในความถูกต๎องครบถ๎วนของข๎อมูล เพ่ือใช๎ในการรับสํงข๎อมูลและสารสนเทศผํานระบบ 
National Single Window และถูกสํงตํอไปในระบบ ASEAN Single Window  

 10. ก าหนดการรักษาข๎อมูล มีการก าหนดมาตรการขั้นต่ าส าหรับการรักษา          
การจัดเก็บ และการก าจัดข๎อมูล ส าหรับข๎อมูลในแตํละรูปแบบ และการก าหนดหน๎าที่ของประเทศ
สมาชิก หากกรณีมีข๎อโต๎แย๎งเกิดขึ้นกับข๎อมูลที่ได๎รับและจัดเก็บระหวํางประเทศสมาชิก 

 11. ก าหนดการค๎ุมครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นเจ๎าของข๎อมูล 
ในผลิตภัณฑ์และบริการทางเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาโดยประเทศสมาชิกการใช๎ชื่อ เครื่องหมาย และ/หรือ
ตราสัญลักษณ์อยํางเป็นทางการของประเทศสมาชิกในสิ่งพิมพ์ เอกสาร และ/หรือกระดาษใดๆ          
ที่เกี่ยวข๎องกับพิธีสารนี้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข๎องกับข๎อมูลใดๆ ที่ถูกท าขึ้น หรือเกิดขึ้น
จากการท า การปฏิบัติตาม หรือการบังคับใช๎ระบบ ASEAN Single Window การพัฒนาทางเทคโนโลยี 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
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 12. ก าหนดผลในทางกฎหมายของเอกสาร ข๎อมูล และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยก าหนดกระบวนการส าหรับการยืนยันความถูกต๎องแท๎จริงของเอกสาร ข๎อมูล และสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได๎รับการยืนยันความถูกต๎องแท๎จริง ซึ่งถูกท าขึ้นโดย
เกี่ยวข๎องกับธุรกรรมภายใต๎พิธีสารนี้อาจรับฟังเป็นพยานตามข๎อเท็จจริงที่ระบุไว๎ในเอกสารนั้นในการ
พิจารณาคดีแพํงและคดีอาญา 

 13. ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการระงับข๎อพิพาท โดยก าหนดให๎ข๎อพิพาท
ภายใต๎พิธีสารนี้ต๎องถูกระงับอยํางฉันท์มิตรผํานการหารือและ/หรือการเจรจารํวมกันระหวํางประเทศ
สมาชิกด๎วยกันเอง โดยปราศจากการกลําวอ๎างถึงบุคคลที่สามหรือองค์กรวินิจฉัยระหวํางประเทศใดๆ 
หากไมํสามารถแก๎ไขข๎อพิพาทได๎ ให๎น าข๎อตกลง The ASEAN Protocol on Enhanced Dispute 
Settlement Mechanism มาใช๎บังคับแกํกรณ ี

4.6.2 การด าเนินการตามกฎหมายเพื่อให้สัตยาบันพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อ
ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน 

 ในการด าเนินการเพ่ือให๎สัตยาบันพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ คณะรัฐมนตรี
ได๎มีมติเมื่อวันที่  17 มีนาคม 2558 เห็นชอบพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ และอนุมัติให๎
รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังเป็นผู๎ลงนามพิธีสารดังกลําว ซึ่งรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง 
(นายสมหมาย ภาษี) ได๎ลงนามพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นการ
ลงนามโดยมีเงื่อนไขวําต๎องได๎รับการให๎สัตยาบันอีกครั้งหนึ่ง (Signature subject to ratification) 
จึงจะถือวําประเทศไทยยินยอมเพ่ือผูกพันตามพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ซึ่งตามข๎อ 25 แหํงพิธีสาร
วําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ก าหนดให๎มีผลบังคับใช๎ภายหลังจากประเทศสมาชิกทั้งหมดได๎แจ๎งหรือสํงมอบ
เอกสารการให๎สัตยาบันกับเลขาธิการอาเซียน เมื่อได๎ด าเนินกระบวนการภายในของตนเสร็จสิ้นแล๎ว 
ทั้งนี้ พิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ได๎ก าหนดเวลาเรํงรัดส าหรับการด าเนินกระบวนการภายในไว๎  
ไมํเกิน 180 วัน ภายหลังการลงนามพิธีสารดังกลําว (คือวันที่ 2 มีนาคม 2558) โดยในขณะนี้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได๎ลงนามพิธีสารดังกลําวครบถ๎วนแล๎วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558  

 เพ่ือให๎ทันก าหนดเวลาการให๎สัตยาบันดังกลําว และเพ่ือเป็นการรองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด๎วยพร๎อมกัน กรมศุลกากรในฐานะหนํวยงานผู๎รับผิดชอบจึงได๎
ด าเนินการประสานงานกับหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องเก่ียวกับประเด็นทางกฎหมายภายในเพ่ือการให๎
สัตยาบันพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ดังนี้ 

 1. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) แจ๎งวํา 
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ที่แก๎ไขเพ่ิมเติมโดยฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2551 ซึ่งรองรับการท าธุรกรรมในรูปแบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให๎มีผลในทางกฎหมาย โดยค าวํา 
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“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” ตามกฎหมายดังกลําวมีความหมายอยํางกว๎าง ครอบคลุมถึงการรับสํง
และแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับการค๎าและศุลกากรผํานระบบ National Single Window และ ASEAN 
Single Window และรองรับการแลกเปลี่ยนข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหวํางประเทศ 

 2. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย แจ๎งวํา ไมํมีข๎อขัดข๎องตํอสารัตถะของพิธีสาร      
วําด๎วยกรอบกฎหมายฯ หากสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องพิจารณาแล๎วเห็นวํามีความเหมาะสม สอดคล๎อง
กับนโยบาย และสามารถปฏิบัติได๎ภายใต๎อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งได๎จัดสรรงบประมาณ  
เพ่ือการนี้ไว๎ด๎วยแล๎ว ทั้งนี้ ให๎สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องพิจารณาด๎วยวําประเทศไทยมีกฎหมายเพ่ือ
รองรับการด าเนินการตามพันธกรณีของพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ได๎อยํางครบถ๎วนแล๎วหรือไมํ 
หากจะต๎องออกหรือแก๎ไขกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพ่ิมเติม พิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ  
ก็จะเข๎าขํายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่จะต๎องได๎รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหํงชาติ 

 3. กรมศุลกากรได๎มีหนังสือสอบถามไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับพันธกรณี          
ตามพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ หรือมีการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบการเชื่อมโยงข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) จ านวน 41 หนํวยงาน เพ่ือให๎ตรวจสอบกฎหมาย
เพ่ือรองรับพันธกรณีตามพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ดังกลําว ซึ่งหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุกหนํวยงาน 
มีหนังสือตอบกลับวําสามารถด าเนินการตามพันธกรณีโดยไมํต๎องออกหรือแก๎ไขกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติแตํประการใด 

 4. กรมศุลกากรได๎ด าเนินการเผยแพรํพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ดังกลําวทาง
เว็บไซต์ Thailand National Single Window (www.thainsw.net) และเว็บไซต์กรมศุลกากร 
(www.customs.go.th) เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนและผู๎มีสํวนได๎เสียสามารถเข๎าถึงรายละเอียด
ของพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ดังกลําวกํอนที่จะมีการแสดงเจตนาให๎มีผลผูกพันแล๎ว 

 ภายหลังจากที่ได๎ด าเนินการประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องแล๎ว เนื่องจาก
ตามมาตรา 4(7) แหํงพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
บัญญัติให๎การเสนอเรื่องตํอคณะรัฐมนตรีให๎เสนอได๎เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวําง
ประเทศหรือท่ีเกี่ยวกับองค์การระหวํางประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย ซึ่งกรมศุลกากรพิจารณาแล๎ว
เห็นวํา การให๎สัตยาบันพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ เข๎าขํายที่จะต๎องเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา
ดังกลําว เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย จึงได๎
เสนอเรื่องเพ่ือให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณาให๎ความเห็นชอบให๎กระทรวงการตํางประเทศจัดท าสัตยาบัน
สารและด าเนินการสํงมอบแกํเลขาธิการอาเซียนตํอไป อยํางไรก็ตาม การให๎สัตยาบันฯ ไมํจ าเป็นต๎อง
ขอความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหํงชาติ เนื่องจากพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ดังกลําวมี
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วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบทางกฎหมายเพ่ือการด าเนินการ การติดตํอสื่อสาร และการประมวลผล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกรรมระหวํางระบบ National Single Window ของประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งหลายภายในสภาพแวดล๎อม ASEAN Single Window อันไมํมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงอาณาเขต
หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือ
ตามกฎหมายระหวํางประเทศ หรือจะต๎องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให๎เป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือ 
ที่กระทบตํอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยํางกว๎างขวางตามที่มาตรา 23 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญฯ4 ก าหนดไว๎แตํอยํางใด ตํอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 วํา 1. เห็นชอบ
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให๎กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติไปพิจารณาด าเนินการตํอไป และ 2. ให๎หนํวยงานของรัฐที่ต๎อง
เสนอเรื่องตํอคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเรื่องที่มีกรอบระยะเวลาในการด าเนินการอยํางชัดเจนและ       
ทราบลํวงหน๎าอยูํแล๎ว ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 (เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการเสนอเรื่องตํอคณะรัฐมนตรี) อยํางเครํงครัดด๎วย 

 
 

                                           
4
 มาตรา 23 พระมหากษัตริย์ทรงไว๎ซึ่งพระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญา

สันติภาพสัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหวํางประเทศ 
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่ง

ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวํางประเทศ 
หรือจะต๎องออกพระราชบัญญัติเพื่อให๎การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือที่กระทบตํอความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยํางกว๎างขวาง ต๎องได๎รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหํงชาติ
ในการนี้ สภานิติบัญญัติแหํงชาติจะต๎องพิจารณาให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวันนับแตํวันที่ได๎รับเรื่อง 

หนังสือสัญญาที่กระทบตํอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยําง
กว๎างขวางตามวรรคสอง หมายถึง หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค๎าเสรี เขตศุลกากรรํวม หรือการให๎ใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท าให๎ประเทศต๎องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางสํวน 
หรือการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เมื่อมีปัญหาวําหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไมํ 
คณะรัฐมนตรีจะขอให๎ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได๎ทั้งนี้ ให๎ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให๎แล๎วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตํวันที่ได๎รับค าขอ 
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4.6.3 การพิจารณากฎหมายระดับภายในประเทศเพื่อรองรับการให้สัตยาบันพิธีสาร
ว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน 

 1. ประเด็นส าคัญในพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ที่เก่ียวข๎องกับกฎหมายระดับ
ภายในประเทศสมาชิก  

  พิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ก าหนดให๎ประเทศสมาชิกต๎องจัดให๎มีหรือ
คงไว๎ซึ่งกฎหมายและระเบียบตํางๆ ภายในของประเทศสมาชิก เพ่ือด าเนินการระบบ National 
Single Window ของประเทศสมาชิกทั้งหลายภายในสภาพแวดล๎อม ASEAN Single Window ใน
ประเด็นตํางๆ ดังนี้ 

 1.1 การรับสํงและการแลกเปลี่ยนข๎อมูลและสารสนเทศ5 

 1.1.1 ประเทศสมาชิกทั้งหลายต๎องจัดให๎มีหรือคงไว๎ซึ่งกฎหมายและ
ระเบียบข๎อบังคับแหํงชาติ เพ่ือด าเนินการระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของตน และอนุญาตให๎มีการสํงรับ
และแลกเปลี่ยนข๎อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการค๎าและศุลกากรระหวํางระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยู
ทั้งหลายตามที่ได๎ตกลงไว๎เป็นการเฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์ของเอเอสดับเบิ้ลยู ทั้งนี้ การสํงรับและ           
การแลกเปลี่ยนดังกลําวต๎องได๎รับความยินยอมจากผู๎ค๎าที่สํงข๎อมูลและสารสนเทศในกรณีที่มีกฎหมาย
แหํงชาติก าหนดให๎ต๎องได๎รับความยินยอม และต๎องด าเนินการโดยสอดคล๎องกับพิธีสารนี้ 

 1.1.2 ประเทศสมาชิกทั้งหลายต๎องจัดให๎มีแนวนโยบายหรือระเบียบ
ข๎อบังคับ ส าหรับการสํงรับและการแลกเปลี่ยน การใช๎ และการเผยแพรํข๎อมูลและสารสนเทศใน
ระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูส าหรับหนํวยงานของรัฐเพ่ือใช๎งาน อันสอดคล๎องกับข๎อบทในพิธีสารนี้ 

 1.1.3 ข๎อมูลและสารสนเทศซึ่งถูกสํงรับ แลกเปลี่ยน หรือเผยแพรํ โดยระบบ
เอ็นเอสดับเบิ้ลยูของประเทศสมาชิกหนึ่งไปสูํระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของอีกประเทศสมาชิกหนึ่งผําน
สิ่งแวดล๎อมเอเอสดับเบิ้ลยู ต๎องถูกใช๎หรือรักษาไว๎เพ่ือประโยชน์แหํงการด าเนินการตามพิธีสารนี้และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเอเอสดับเบิ้ลยูเทํานั้น 

 1.1.4 เพ่ือวัตถุประสงค์ของเอเอสดับเบิ้ลยู ประเทศสมาชิกทั้งหลายต๎อง
ให๎การยอมรับข๎อมูลและสารสนเทศทางการค๎าและศุลกากร ซึ่งถูกสํงรับและแลกเปลี่ยนภายใน           
เอเอสดับเบิ้ลยู เพ่ือการตรวจปลํอยทางศุลกากร ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกทั้งหลายจะได๎ตกลงรํวมกัน
ตํอไป 

                                           
5
 ข๎อ 6 พิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายเพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
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 1.2 ความปลอดภัยและความลับของสารสนเทศ6  

  1.2.1 ประเทศสมาชิกต๎องท าให๎มั่นใจได๎วําระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของตน
ปกป้องความปลอดภัยและความลับของข๎อมูลและสารสนเทศในระบบข๎อมูลเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของตน 

  1.2.2 ประเทศสมาชิกต๎องท าให๎มั่นใจตํอไปอีกวําการใช๎ข๎อมูลและ
สารสนเทศซึ่งได๎รับผํานสิ่งแวดล๎อมเอเอสดับเบิ้ลยูต๎องเป็นไปโดยวัตถุประสงค์ซึ่งชอบด๎วยกฎหมาย
และได๎รับอนุญาต สอดคล๎องกับถ๎อยค าในพิธีสารนี้ 

  1.2.3 ประเทศสมาชิกต๎องด าเนินการให๎มีกฎหมายและระเบียบข๎อบังคับ
แหํงชาติเพ่ือให๎มีการป้องกันการเปิดเผยโดยไมํชอบด๎วยกฎหมายของข๎อมูลซึ่งเป็นความลับที่มีการสํงรับ 
แลกเปลี่ยน หรือการเผยแพรํโดยระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของประเทศสมาชิกทั้งหลายตามพิธีสารนี้ 
การใช๎ข๎อมูลดังกลําวต๎องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎โดยเฉพาะและมิให๎ประเทศสมาชิกผู๎รับ
ข๎อมูลเปิดเผยโดยมิได๎รับอนุญาตเป็นการเฉพาะโดยประเทศสมาชิกผู๎ให๎ข๎อมูล 

  1.2.4 เมื่อข๎อมูลซึ่งเป็นความลับถูกสํงรับ แลกเปลี่ยน หรือเผยแพรํ
ระหวํางระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูทั้งหลาย ประเทศสมาชิกท้ังหลายทั้งฝ่ายผู๎สํงและผู๎รับข๎อมูล ต๎องท าให๎
มั่นใจได๎วําจะไมํมีการเปิดเผยข๎อมูลดังกลําวโดยไมํชอบด๎วยกฎหมาย 

  1.2.5 ไมํมีข๎อก าหนดใดในพิธีสารนี้ เรียกร๎องให๎ประเทศสมาชิกใดต๎อง
อนุญาตให๎มีการเข๎าถึงข๎อมูลซึ่งเป็นความลับตามพิธีสารนี้ ซึ่งพิจารณาได๎วําการเปิดเผยอาจ 

   เอ เป็นการขัดตํอประโยชน์สาธารณะ 

   บี เป็นการขัดตํอกฎหมาย ซึ่งหมายความรวมถึง แตํไมํจ ากัด
เฉพาะ กฎหมายคุ๎มครองสิทธิสํวนบุคคลหรือคุ๎มครองการเปิดเผยซึ่งข๎อมูลทางการเงินหรือบัญชีของ
ลูกค๎าสถาบันการเงิน 

   ซี กระทบตํอการบังคับใช๎กฎหมาย หรือ 

   ดี ท าให๎เสียเปรียบในการแขํงขันทางการค๎าของบุคคลผู๎ให๎
ข๎อมูล 

                                           
6 ข๎อ 9 พิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายเพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
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  1.2.6 ประเทศสมาชิกต๎องท าให๎มั่นใจได๎วําการด าเนินการระบบ             

เอ็นเอสดับเบิ้ลยูของตน จัดให๎มีการปกป้องความปลอดภัยสารสนเทศตํอความเสี่ยงและภัยคุกคาม         
ได๎อยํางเหมาะสม จากการเข๎าถึง การใช๎การเปิดเผย โดยไมํได๎รับอนุญาต หรือการถูกโจรกรรม 
รวมทั้งการสูญหายของข๎อมูลซึ่งเป็นความลับ ซึ่งได๎รับจากระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูทั้งหลายภายใต๎             
พิธีสารนี้  ทั้ งนี้  การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ หมายความรวมถึงแตํไมํจ ากัดเฉพาะ                    
การด าเนินการทางเทคนิค การบริหารจัดการและการปฏิบัติเพ่ือการควบคุมความปลอดภัยที่
เหมาะสมตํอชนิดและประเภทของข๎อมูลและสารสนเทศซึ่งอยูํในความรับผิดชอบ 

  1.2.7 ประเทศสมาชิกต๎องท าให๎มั่นใจได๎วําระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของตน 
มีระบบควบคุมความปลอดภัยสารสนเทศและระเบียบปฏิบัติ (ทาง เทคนิค การด าเนินการ และ         
การบริหารจัดการ) ส าหรับการเข๎าถึงข๎อมูลและสารสนเทศท่ีอยูํในระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของตน 

  1.2.8 เพ่ือวัตถุประสงค์แหํงการบริหารจัดการความปลอดภัยและ
ความลับของสารสนเทศในเครือขํายความปลอดภัยแบบปิดเอเอสดับเบิ้ลยู องค์กรซึ่งรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลเอเอสดับเบิ้ลยูตามที่ก าหนดในข๎อ 18 ต๎อง 

   เอ ด าเนินการให๎มีการประเมินผลกระทบสํวนบุคคลเป็น
ระยะ โดยใช๎เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือจ าแนกความเสี่ยงสํวนบุคคลตํอข๎อมูลซึ่งเป็น
ความลับ 

   บี ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเครือขํายความปลอดภัย
แบบปิดเอเอสดับเบิ้ลยูหรือการจัดการข๎อมูลเพ่ือรองรับความเสี่ยงที่ได๎จากการประเมินผลกระทบ
ดังกลําว และ 

   ซี ด าเนินการเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็น 

  1.2.9 ประเทศสมาชิกทั้งหลายต๎องรํวมมือกันพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการเหตุการณ์ความปลอดภัยเพ่ือวัตถุประสงค์แหํงการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศใน
สิ่งแวดล๎อมเอเอสดับเบิ้ลยู 
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1.3 การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตนผู๎ใช๎ระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูที่มิใชํ
ภาครัฐ7  

 1.3.1 ประเทศสมาชิกทั้งหลายต๎องลงทะเบียนผู๎ที่มิใชํภาครัฐ ทั้งบุคคล 
บริษัท องค์การที่จะได๎รับอนุญาตเข๎าใช๎ระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของแตํละประเทศสมาชิก เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการให๎หรือรับสารสนเทศ และ/หรือเอกสารที่อยูํในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหรือ
จากระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของแตํละประเทศสมาชิก และต๎องจัดตั้งกระบวนการยืนยันตัวตนของผู๎ใช๎
ที่ได๎ลงทะเบียนไว๎แล๎ว  

 1.3.2 ประเทศสมาชิกทั้งหลายต๎องคงไว๎ซึ่งระบบการลงทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและทันสมัยอยูํเสมอ โดยแสดงถึงผู๎ลงทะเบียนที่ได๎รับอนุญาต
ทั้งหมดที่ได๎รับอนุญาตในการสํงหรือรับสารสนเทศจากระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของประเทศสมาชิก 
และต๎องไมํอนุญาตให๎มีการเข๎าถึงระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของแตํละประเทศสมาชิกโดยบุคคลหรือ
องค์กรที่ไมํได๎รับอนุญาต  

 1.3.3 ผู๎ลงทะเบียนที่ได๎รับอนุญาตของระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของแตํละ
ประเทศสมาชิกต๎องไมํได๎รับอนุญาตให๎เข๎าถึงข๎อมูลหรือสารสนเทศอ่ืนใดนอกเหนือไปจากข๎อมูลหรือ
สารสนเทศที่ได๎รับอนุญาตตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข๎อบังคับ และนโยบาย 

1.4 ความถูกต๎องครบถ๎วนของข๎อมูล8 
 1.4.1 ประเทศสมาชิกทั้งหลายต๎องยอมรับข๎อก าหนดและมาตรการใน

ความถูกต๎องครบถ๎วนของข๎อมูล ที่จะท าให๎มั่นใจในความถูกต๎องครบถ๎วนของข๎อมูลและสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกประมวลผลในระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยู และถูกสํงไปเข๎าไปในสภาพแวดล๎อม             
เอเอสดับเบิ้ลยู 

 1.4.2 ข๎อก าหนดและมาตรการในความถูกต๎องครบถ๎วนของข๎อมูลข๎างต๎น 
ในกรณีท่ีเหมาะสม จะต๎องถูกใช๎ตํอการสํงรับข๎อมูลและสารสนเทศผํานสภาพแวดล๎อมเอเอสดับเบิ้ลยูด๎วย 

 1.4.3 ประเทศสมาชิกต๎องท าให๎มั่นใจได๎วํา ข๎อก าหนดและมาตรการใน
ความถูกต๎องครบถ๎วนของข๎อมูลที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให๎เกิดความเชื่อมั่นตํอความถูกต๎องครบถ๎วนของ
ข๎อมูลและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จะก าหนดถึงกลไกหรือสิ่งใดๆ ที่ท าให๎ผู๎รับข๎อมูลและสารสนเทศ

                                           
7
 ข๎อ 11 พิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายเพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ณ จุดเดียวของอาเซียน 
8
 ข๎อ 12 พิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายเพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ณ จุดเดียวของอาเซียน 
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อิเล็กทรอนิกส์พิจารณาตัดสินใจได๎วําข๎อมูลและสารสนเทศดังกลําวมีความสมบูรณ์และไมํถูกแก๎ไขใน
กระบวนการของการสํงรับ 

 1.4.4 ประเทศสมาชิกต๎องท าให๎มั่นใจได๎วําระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของตน
มีข๎อก าหนดและมาตรการในความถูกต๎องครบถ๎วนของข๎อมูลตํอการจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์และการ
รักษาข๎อมูล ตลอดจนการยืนยันความถูกต๎องตามวัตถุประสงค์ตํางๆ ที่ก าหนดไว๎ในพิธีสารนี้ 

1.5 ผลในทางกฎหมายของเอกสาร ข๎อมูล และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์9  
 1.5.1 ประเทศสมาชิกต๎องมีกระบวนการส าหรับการยืนยันความถูกต๎อง

แท๎จริงของเอกสาร ข๎อมูลและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูที่จะถูกใช๎หรือ
ประมวลผลในระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยู และถูกสํงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในสภาพแวดล๎อม                 
เอเอสดับเบิ้ลยู 

 1.5.2 ภายใต๎บังคับแหํงกฎหมาย กฎ ระเบียบข๎อบังคับแหํงชาติของ     
แตํละประเทศสมาชิก เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได๎รับการยืนยันความถูกต๎องแท๎จริง ซึ่งถูกท าขึ้นโดย
เกี่ยวข๎องกับธุรกรรมภายใต๎พิธีสารนี้อาจรับฟังเป็นพยานตามข๎อเท็จจริงที่ระบุไว๎ในเอกสารนั้น 

2. กฎหมายไทยที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นทางกฎหมายที่ก าหนดในพิธีสารวําด๎วย
กรอบกฎหมายฯ 
 ประเทศไทยมีการตราบทบัญญัติแหํงกฎหมายเพ่ือให๎มีผลบังคับใช๎ในประเด็น
สอดคล๎องตามที่พิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ก าหนดให๎ประเทศสมาชิกด าเนินการจัดให๎มีหรือคงไว๎
ซึ่งกฎหมายและระเบียบข๎อบังคับแหํงชาติ ดังนี้ 
 2.1 การรับสํงและการแลกเปลี่ยนข๎อมูลและสารสนเทศ 

 ตามท่ีพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ก าหนดให๎ประเทศสมาชิกทั้งหลาย
ต๎องจัดให๎มีหรือคงไว๎ซึ่งกฎหมายและระเบียบข๎อบังคับแหํงชาติ เพ่ือด าเนินการระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยู
ของตน ขณะนี้เพ่ือให๎การเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ National Single Widow เกิดขึ้น
และด าเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลระหวํางหนํวยงานรัฐ หนํวยงานภาคเอกชน 
และประชาชนทั่วไป จึงมีการออกระเบียบส านักนายกนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบ
บูรณาการส าหรับการน าเข๎า การสํงออก การน าผําน และโลจิสติกส์ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2557 ก าหนดให๎หนํวยงานรัฐจะต๎องจัดให๎มีระบบการเชื่อมโยงข๎อมูล เพ่ือการรับสํงและ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลและสารสนเทศระหวํางกัน และมีการจัดท าระบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ

                                           
9
 ข๎อ 15 พิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายเพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ณ จุดเดียวของอาเซียน 
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ประโยชน์ในการเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางหนํวยงานภาครัฐและเอกชนภายใต๎รูปแบบ/วิธีการ/มาตรฐาน
ของข๎อมูลที่น ามาแลกเปลี่ยน จะต๎องเป็นไปตามข๎อตกลงระหวํางหนํวยงานและสอดคล๎องกับ
มาตรฐานสากล โดยมีกรมศุลกากรเป็นผู๎ดูแลระบบเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหวํางหนํวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ณ จุดเดียวดังกลําว 

 นอกจากระเบียบส านักนายกนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลฯ 
แล๎ว ขณะนี้ยังอยูํในระหวํางการจัดท า รําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ซึ่งเป็นรําง พระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นสามารถบังคับใช๎ได๎ทั้งกับภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการรับสํงและการแลกเปลี่ยนข๎อมูลและสารสนเทศ
ระหวํางหนํวยงานของรัฐและภาคธุรกิจเอกชนผํานระบบ National Single Window 

2.2 ความปลอดภัยและความลับของสารสนเทศ 
 มีการก าหนดเรื่องความปลอดภัยและความลับของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์

และสารสนเทศในกฎหมายตํางๆ ดังนี้ 
 2.2.1 พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553  
  จุดประสงค์ในการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพ่ือสํงเสริมให๎

มีการบริหารจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของทรัพย์สินสารสนเทศในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให๎มีการยอมรับและเชื่อมั่นในข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศได๎เข๎ามามีบทบาทส าคัญตํอการด าเนินการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ ตาม
มาตรา 25 แหํงพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 บัญญัติให๎ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ใดที ได๎กระท าตามวิธีการแบบปลอดภัยที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาแล๎ว                   
ให๎สันนิษฐานวําเป็นวิธีการที่เชื่อถือได๎ จึงจ าเป็นต๎องตราพระราชกฤษฎีกานี้ เพ่ือก าหนดวิธีการแบบ
ปลอดภัย พระราชกฤษฎีกาฯ มีการก าหนดนิยามการรักษาความลับไว๎ในมาตรา 3 คือ การรักษาหรือ
สงวนไว๎เพ่ือป้องกันระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศ ข๎อมูลสารสนเทศ ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือข๎อมูลคอมพิวเตอร์จากการเข๎าถึง ใช๎ หรือ
เปิดเผยโดยบุคคลซึ่งไมํได๎รับอนุญาต และได๎ก าหนดวิธีการแบบปลอดภัยในมาตรา 4 ซึ่งมี 3 ระดับ 
คือ ระดับเครํงครัด ระดับกลาง และระดับพ้ืนฐาน เพ่ือให๎ใช๎ส าหรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีผลกระทบตํอความมั่นคงหรือความสงบเรียบร๎อยของประเทศ หรือตํอสาธารณชน และธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของหนํวยงานหรือองค์กร หรือสํวนงานของหนํวยงานหรือองค์กรที่ถือเป็น
โครงสร๎างพ้ืนฐานส าคัญของประเทศ ซึ่งการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ National 
Single Window และ ASEEN Single Window เป็นการธุรกรรมที่ถือเป็นโครงสร๎างพ้ืนฐานส าคัญ
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ของประเทศในการพัฒนาและสํงเสริมการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค จึงอยูํภายใต๎วิธีการแบบปลอดภัยดังกลําว 

  นอกจากนี้ ภายใต๎บทบัญญัติแหํงพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกลําว 
เพ่ือให๎การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได๎กระท าตามวิธีการแบบปลอดภัยที่คณะกรรมการก าหนด
เป็นวิธีการที่เชื่อถือได๎ จึงได๎มีการออกประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555 
เพ่ือให๎คณะกรรมการประกาศก าหนดมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ตามวิธีการแบบปลอดภัยในแตํละระดับ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบของธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555 เพ่ือให๎คณะกรรมการประกาศก าหนดประเภท
ของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักเกณฑ์การประเมินผลระดับผลกระทบของธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 2.2.2 พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 

  จุดประสงค์ในการตราพระราชกฤษฎีกานี้  คือ เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนให๎หนํวยงานของรัฐมีระบบการบริการของตนโดยการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือให๎สามารถบริการประชาชนได๎อยํางทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว อันเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของหนํวยงานของรัฐ พร๎อมกับให๎หนํวยงานของรัฐสามารถพัฒนาการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐภายใต๎มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสร๎างความเชื่อมั่นของ
ประชาชนตํอการด าเนินกิจกรรมของรัฐด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากประเทศไทยได๎เริ่มเข๎าสูํ
ยุคสังคมสารสนเทศซึ่งมีการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐมากขึ้น นอกจากนี้ มาตรา 35 วรรคหนึ่ง 
แหํงพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 บัญญัติวํา ค าขอ การอนุญาต          
การจดทะเบียน ค าสั่งทางปกครอง การช าระเงิน การประกาศหรือการด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย
กับหนํวยงานของรัฐหรือโดยหนํวยงานของรัฐ ถ๎าได๎กระท าในรูปของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาแล๎ว ให๎ถือวํามีผลโดยชอบด๎วยกฎหมาย
เชํนเดียวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นก าหนด จึงจ าเป็นต๎องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งตามมาตรา 5 ก าหนดให๎หนํวยงานของรัฐต๎องจัดท าแนวนโยบายและ          
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด๎านสารสนเทศ เพ่ือให๎การด าเนินการใด ๆ ด๎วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์กับหนํวยงานของรัฐหรือโดยหนํวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได๎             
ซึ่งอยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วยเนื้อหา ดังตํอไปนี้ (1) การเข๎าถึงหรือควบคุมการใช๎งานสารสนเทศ           
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(2) การจัดให๎มีระบบสารสนเทศและระบบส ารองของสารสนเทศซึ่งอยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน  และ
จัดท าแผนเตรียมพร๎อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมํสามารถด าเนินการด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือให๎สามารถใช๎งานสารสนเทศได๎ตามปกติอยํางตํอเนื่อง (3) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
ด๎านสารสนเทศอยํางสม่ าเสมอ และมาตรา 6 ก าหนดให๎ ในกรณีที่มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช๎หรือ
เผยแพรํข๎อมูล หรือข๎อเท็จจริงที่ท าให๎สามารถระบุตัวบุคคล ไมํวําโดยตรงหรือโดยอ๎อม ให๎หนํวยงาน
ของรัฐจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ๎มครองข๎อมูลสํวนบุคคลด๎วย 

  นอกจากนี้ ภายใต๎บทบัญญัติแหํงพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกลําว 
เพ่ือให๎การด าเนินการใด ๆ ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหนํวยงานของรัฐ หรือโดยหนํวยงานของ
รัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได๎ตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงได๎จัดท าแนวทางเบื้องต๎นให๎หนํวยงานของรัฐใช๎ในการ
ก าหนดนโยบาย และข๎อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด๎านสารสนเทศ โดยการออกประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด๎านสารสนเทศของหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และแนวทางเบื้องต๎นให๎หนํวยงานของรัฐ
ใช๎ในการก าหนดนโยบายและข๎อปฏิบัติในการคุ๎มครองข๎อมูลสํวนบุคคลส าหรับการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการออกประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง แนวนโยบายและ           
แนวปฏิบัติในการค๎ุมครองข๎อมูลสํวนบุคคลของหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 

2.3 การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตนผู๎ใช๎ระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูที่มิใชํ
ภาครัฐ 

 มีการก าหนดเรื่องการระบุตัวตนและการยืนยันตัวตน ในกฎหมายตํางๆ 
ดังนี้ 

 2.3.1 พระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554  
  มีการก าหนดเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการะบุถึง

ตัวบุคคลผู๎เป็นเจ๎าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือแสดงตนเป็นเจ๎าของและยอมรับข๎อความหรื อ
ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น โดยก าหนดนิยามในมาตรา 4 โดยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หมายความวํา 
อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อ่ืนใดที่สร๎างขึ้นให๎อยูํในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งน ามาใช๎
ประกอบกับข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลกับข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือระบุตัวบุคคลผู๎ เป็นเจ๎ าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ เกี่ยวข๎องกับข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพ่ือแสดงวําบุคคลดังกลําวยอมรับข๎อความในข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และ
เจ๎าของลายมือชื่อ หมายความวา ผู๎ซึ่งถือข๎อมูลส าหรับใช๎สร๎างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และสร๎าง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นในนามตนเองหรือแทนบุคคลอ่ืน นอกจากนี้ มีการก าหนดหลักเกณฑ์
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เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อ ในมาตรา 9 วําในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ (รวมถึงกรณี            
การประทับตราของนิติบุคคลด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ให๎ถือวําข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการลง
ลายมือชื่อแล๎ว ถ๎าได๎ใช๎วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ๎าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงได๎วําเจ๎าของ
ลายมือชื่อรับรองข๎อความในข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นวําเป็นของตน และวิธีการดังกลําวเป็นวิธีการ           
ที่เชื่อถือได๎โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร๎างหรือสํงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยค านึงถึง
พฤติการณ์แวดล๎อมหรือข๎อตกลงของคูํกรณี ซึ่งวิธีการที่เชื่อถือได๎ ให๎ค านึงถึง 

  (1) ความมั่นคงและรัดกุมของการใช๎วิธีการหรืออุปกรณ์ในการระบุ
ตัวบุคคล สภาพพร๎อมใช๎งานของทางเลือกในการระบุตัวบุคคล กฎเกณฑ์เกี่ยวกับลายมือชื่อที่ก าหนด
ไว๎ในกฎหมายระดับความมั่นคงปลอดภัยของการใช๎ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติตาม
กระบวนการในการระบุตัวบุคคลผู๎เป็นสื่อกลาง ระดับของการยอมรับหรือไมํยอมรับ วิธีการที่ใช๎ใน
การระบุตัวบุคคลในการท าธุรกรรม วิธีการระบุตัวบุคคล ณ ชํวงเวลาที่มีการท าธุรกรรมและ
ติดตํอสื่อสาร 

  (2) ลักษณะ ประเภท หรือขนาดของธุรกรรมที่ท า จ านวนครั้งหรือ
ความสม่ าเสมอในการท าธุรกรรม ประเพณีทางการค๎าหรือทางปฏิบัติ ความส าคัญ มูลคําของธุรกรรม
ที่ท า หรือ 

  (3) ความรัดกุมของระบบการติดตํอสื่อสาร 
 2.3.2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 81/2554 เรื่อง การลงทะเบียนใช๎บริการ

ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของประเทศ  
  ประกาศฯ ได๎ก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องการยืนยันตัวบุคคล กรณี            

ผู๎ประสงค์จะใช๎บริการต๎องลงทะเบียนขอใช๎บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผํานเว็บไซต์ระบบ National 
Single Window โดยในข๎อ 2 ก าหนดผู๎ประสงค์จะขอใช๎บริการ ได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่หนํวยงานภาครัฐ
หรือผู๎ประกอบการที่เกี่ยวข๎องกับการน าเข๎า สํงออก และโลจิสติกส์ ผู๎ให๎บริการ (Service Provider)
รวมถึงนักทํองเที่ยวที่เดินทางเข๎าและออกจากประเทศไทย ซึ่งจ าเป็นต๎องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข๎องกับการน าเข๎าและสํงออก และเมื่อได๎ลงทะเบียนตามขั้นตอนเรียบร๎อยแล๎ว กรมศุลกากร
จะแจ๎งผลการขอใช๎บริการระบบ National Single Window ให๎ทราบภายใน 5 วันท าการนับแตํวันที่
ผู๎ขอใช๎บริการยืนยันการลงทะเบียนแล๎ว ซึ่งผู๎ขอใช๎บริการจะต๎องปฏิบัติตามเงื่อนไขข๎อตกลงการให๎บริการ 
ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลําว กรมศุลกากรอาจระงับการให๎บริการได๎โดยไมํต๎องแจ๎งให๎
ผู๎ใช๎บริการทราบลํวงหน๎า  

 
 



152 
 

2.4 ความถูกต๎องครบถ๎วนของข๎อมูล 
ตามมาตรา 99 แหํงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ก าหนดเรื่อง             

การส าแดงเท็จวํา “ผู๎ใดกระท าหรือจัดหรือยอมให๎ผู๎อ่ืนกระท า หรือยื่น หรือจัดให๎ผู๎อ่ืนยื่นซึ่งใบขน
สินค๎า ค าส าแดง ใบรับรอง บันทึก เรื่องราว หรือตราสารอยํางอ่ืนตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ในเรื่องใดๆ 
อันเกี่ยวด๎วยพระราชบัญญัตินี้ หรืออันพระราชบัญญัตินี้บังคับให๎กระท านั้นเป็นความเท็จก็ดี เป็น
ความไมํบริบูรณ์ก็ดี หรือเป็นความชักพาให๎ผิดหลงในรายการใดๆ ก็ดี หรือถ๎าผู๎ใด ซึ่งพระราชบัญญัตินี้
บังคับให๎ตอบค าถามอันใดของพนักงานเจ๎าหน๎าที่มิได๎ตอบค าถามอันนั้นโดยสัตย์จริงก็ดี หรือถ๎าผู๎ใดไมํยอม 
หรือละเลยไมํท าไมํรักษาไว๎ซึ่งบันทึกเรื่องราว หรือทะเบียน หรือสมุดบัญชี หรือเอกสาร หรือตราสาร
อยํางอ่ืนๆ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้บังคับไว๎ก็ดี หรือถ๎าผู๎ใดปลอมแปลงหรือใช๎เมื่อปลอมแปลงแล๎วซึ่ง
เอกสารบันทึกเรื่องราว หรือตราสารอยํางอ่ืนที่พระราชบัญญัตินี้บังคับไว๎ให๎ท า หรือที่ใช๎ในกิจการใดๆ 
เกี่ยวด๎วยพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือแก๎ไขเอกสารบันทึกเรื่องราว หรือตราสารอยํางอ่ืนภายหลังที่ได๎
ออกไปแล๎วในทางราชการก็ดี หรือปลอมดวงตรา ลายมือชื่อ ลายมือชื่อยํอ หรือเครื่องหมายอยํางอ่ืน
ของพนักงานกรมศุลกากรหรือซึ่ งพนักงานกรมศุลกากรใช๎เ พ่ือการอยํ างใดๆ อันเกี่ยวด๎วย
พระราชบัญญัตินี้ก็ดี ทํานวําผู๎นั้นมีความผิดต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกินหกเดือน หรือปรับ  ไมํเกิน        
ห๎าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” กรณีดังกลําวเป็นการก าหนดลักษณะการยื่นใบขนสินค๎า ค าส าแดง 
ใบรับรอง บันทึก เรื่องราว หรือตราสารอยํางอ่ืนตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ในเรื่องใดๆ ซึ่งมีลักษณะ
ข๎อความอันเป็นเท็จหรือไมํบริบูรณ์ในรูปแบบของกระดาษ จะมีความผิดตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่ง
ตํอมาได๎มีการแก๎ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2557 มาตรา 109/1 
ก าหนดให๎การด าเนินการทางศุลกากร ถ๎าได๎กระท าในรูปของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให๎ถือวํามีผล           
โดยชอบด๎วยกฎหมายเชํนเดียวกับการด าเนินการทางศุลกากรโดยเอกสาร ดังนั้น ในกรณีที่มีการยื่น
ใบขนสินค๎า ค าส าแดง ใบรับรอง บันทึก เรื่องราว หรือตราสารอยํางอ่ืนในรูปแบบข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีข๎อความอันเป็นเท็จหรือไมํบริบูรณ์ ก็จะถือวํามีความผิดตามมาตรา 99 ด๎วย            
กรณีดังกลําวจึงเป็นการท าให๎ผู๎ใช๎บริการจะต๎องใช๎ความสุจริตในการสํงข๎อมูลที่ถูกต๎องครบถ๎วนเข๎ามา
ในระบบ มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย 

2.5 ผลในทางกฎหมายของเอกสาร ข๎อมูล และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
มีการก าหนดผลในทางกฎหมายของเอกสาร ข๎อมูล และสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ในพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 มาตรา 11 เรื่องพยาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์วํา ห๎ามมิให๎ปฏิเสธการรับฟังข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสิ่งพิมพ์ออกของข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพํง คดีอาญา หรือ
คดีอ่ืนใด เพียงเพราะเหตุวําเป็นข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ในการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานวําข๎อมูล
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อิเล็กทรอนิกส์จะเชื่อถือได๎หรือไมํเพียงใดนั้น ให๎พิเคราะห์ถึงความนําเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการ          
ที่ใช๎สร๎าง เก็บรักษา หรือสื่อสารข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถ๎วน 
และไมํมีการเปลี่ยนแปลงของข๎อความลักษณะ หรือวิธีการที่ใช๎ในการระบุหรือแสดงตัวผู๎สํงข๎อมูล 
รวมทั้งพฤติการณ์ที่เก่ียวข๎องทั้งปวง 

3. กฎหมายของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 ในการขอรับใบอนุญาตการน าเข๎า สํงออก และน าผํานจากหนํวยงานของ

รัฐผู๎ออกใบอนุญาต ผู๎ขออนุญาตจะต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการตามที่กฎหมาย 
ระเบียบ ข๎อบังคับของหนํวยงานของรัฐผู๎ออกใบอนุญาตเป็นผู๎ก าหนด ซึ่งรวมถึงการขอรับใบอนุญาต
ด๎วยวิธีการการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ National Single Window ก็ตาม ในการให๎
สัตยาบันพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ จึงต๎องพิจารณาถึงกฎหมายของแตํละหนํวยงานของรัฐวํามี
การรองรับการด าเนินการตามพันธกรณีของพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ได๎ครบถ๎วนแล๎วหรือไมํ 
กรมศุลกากรจึงได๎มีหนังสือสอบถามไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับพันธกรณีตามพิธีสารวําด๎วยกรอบ
กฎหมายฯ หรือมีการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ National Single Window เพ่ือให๎
ตรวจสอบกฎหมายที่อยูํในความรับผิดชอบของแตํละหนํวยงาน จ านวน 41 หนํวยงาน ได๎แกํ กรม
สรรพสามิต กรมการค๎าตํางประเทศ กรมการค๎าภายใน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมประมง กรมป่าไม๎ 
กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรํ กรมการ
ปกครอง กรมวิชาการเกษตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมการอุตสาหกรรมทหาร กรมปศุสัตว์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การมศิลปากร กรมธุรกิจพลังงาน กรมการขนสํงทางบก กรมทรัพยากรธรณี 
กรมเจ๎าทํา กรมการบินพลเรือน กรมควบคุมโรค กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ส านักงานศาลยุติธรรม 
ส านักงานศาลปกครอง ส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติภาพ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ส านักงานคณะกรรมการอ๎อยและน้ าตาลทราย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ ส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง การนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหํง
ประเทศไทย ธนาคารแหํงประเทศไทย หอการค๎าไทยและ สภาหอการค๎าแหํงประเทศไทย การทําเรือ
แหํงประเทศไทย และบริษัท ทําอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งปรากฏวําหนํวยงานที่เกี่ ยวข๎อง
ทั้งหมดแจ๎งวําสามารถด าเนินการตามพันธกรณีตามพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ได๎โดยไมํต๎องออก
หรือแก๎ไขกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติแตํอยํางไร 
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4.6.4 บทวิเคราะห์การให้สัตยาบันพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อด าเนินการ
เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน 

ในการพิจารณากฎหมายระหวํางประเทศ จะต๎องค านึงความสัมพันธ์ระหวําง
กฎหมายระหวํางประเทศและกฎหมายภายในประเทศ เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจถึงลักษณะและบทบาท
ของกฎหมายระหวํางประเทศอยํางแท๎จริง เพราะนอกจากกฎหมายระหวํางประเทศจะวางกฎเกณฑ์
เพ่ือก าหนดความสัมพนัธ์ระหวํางบุคคลตํางๆ ในกฎหมายระหวํางประเทศไมํวําจะเป็นรัฐหรือองค์การ
ระหวํางประเทศหรือองคภาวะอ่ืนที่มีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายระหวํางประเทศแล๎ว กฎหมาย
ระหวํางประเทศยังเกี่ยวข๎องกับระบบกฎหมายภายในของรัฐตํางๆ ด๎วย ซึ่งความสัมพันธ์ระหวําง
กฎหมายระหวํางประเทศและกฎหมายภายในประเทศนั้น ความเห็นของนักกฎหมายระหวํางประเทศ
มีมุมมองที่แตกตํางกัน โดยแยกเป็น 2 ทฤษฎี ได๎แกํ 

1. ทฤษฎีเอกนิยม ทฤษฎีนี้มองวํากฎหมายระหวํางประเทศและกฎหมายภายในประเทศ
เป็นกฎหมายระบบเดียวกันไมํวําจะเป็นกฎหมายที่ผูกพันรัฐหรือเป็นกฎหมายที่ผูกพันปัจเจกชนหรือเป็น
กฎหมายที่ผูกพันองคภาวะ (entities) อ่ืนใดนอกจากรัฐก็ตาม10 กฎหมายระหวํางประเทศมีผลใช๎บังคับ
ได๎โดยตรงในระเบียบกฎหมายของรัฐตํางๆ เพราะความสัมพันธ์ของกฎหมายระหวํางประเทศกับ
กฎหมายภายในเป็นความสัมพันธ์ที่ตํางเก่ียวพันกันและสามารถอยูํในระบบกฎหมายเดียวกันซึ่งใช๎กับ
บุคคลในบังคับของกฎหมาย คือปัจเจกชนได๎ และมีบํอเกิดกฎหมายในลักษณะที่เกิดจากระบบ
กฎหมายนั้นเอง มิได๎เกิดจากเจตจ านงของรัฐตํางๆ แตํเพียงอยํางเดียว  โดยเหตุนี้จึงเป็นไปได๎ที่
กฎหมายระหวํางประเทศจะใช๎บังคับกับปัจเจกชนหรือบุคคลธรรมดาได๎  โดยไมํจ าเป็นต๎องแปลง
กฎหมายระหวํางประเทศมาเป็นกฎหมายภายในโดยผํานกระบวนการขั้นตอนตํางๆ ตามกฎหมายในของ
แตํละรัฐ และเมื่อมีการขัดกันระหวํางกฎหมายระหวํางประเทศกับกฎหมายภายในก็จ าเป็นต๎องมี
กฎเกณฑ์ใดอยูํเหนือกฎเกณฑ์อีกอันหนึ่ง11 แตํอยํางไรก็ดี นักกฎหมายระหวํางประเทศที่สนับสนุน
ทฤษฎีนี้มีความเห็นตํางกัน คือ Hans Kelsen เห็นวํากฎหมายระหวํางประเทศอยูํเหนือกฎหมายภายใน 
แตํ Zorn, Kaufmann และ Wenzel เห็นวํากฎหมายภายในอยูํเหนือกฎหมายระหวํางประเทศ 

 

                                           
10

 จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวํางประเทศ เลํม 1, พิมพ์ครั้งที่ 10, (กรุงเทพฯ: 
วิญญูชน, 2555), น.109. 

11
 ประสิทธิ์ เอกบุตร, กฎหมายระหวํางประเทศ เลํม 1 สนธิสัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 4, 

(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2551), น.52. 
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2. ทฤษฎีทวินิยม (Dualism) นักกฎหมายระหวํางประเทศที่สนับสนุนทฤษฎีนี้
ได๎รับอิทธิพลทางความคิดจากส านักกฎหมายบ๎านเมือง (Positivism) ได๎แกํ Triepel และ Anzilotti 
ซึ่งเป็นทฤษฎีที่มองวํากฎหมายระหวํางประเทศและกฎหมายภายในประเทศนั้นเป็นกฎหมายคนละ
ระบบกันและแยกตํางหากจากกันโดยไมํเก่ียวข๎องกัน12 โดยทั้งกฎหมายระหวํางประเทศและกฎหมาย
ภายในประเทศตํางก็เป็นกฎหมายด๎วยกันทั้งคูํ แตํอยูํตํางระบบและไมํได๎ขึ้นตรงตํอกัน ดังนั้นจึงไมํมี
กฎหมายใดอยูํในสถานะที่เหนือกวํา เมื่อมีการขัดกันขึ้นจึงต๎องถือวําทั้งกฎหมายภายในและกฎหมาย
ระหวํางประเทศที่ขัดกันนั้นตํางมีผลสมบูรณ์ใช๎ได๎ทั้งคูํ ดังนั้น ศาล รัฐสภา รัฐบาล และประชาชนของรัฐ
จึงต๎องใช๎กฎหมายภายในของตนเป็นส าคัญ แม๎วํากฎหมายภายในจะขัดกับกฎหมายระหวํางประเทศ 
ก็ตาม แตํขณะเดียวกันก็อาจกํอให๎เกิดปัญหาให๎รัฐต๎องรับผิดตามกฎหมายระหวํางประเทศได๎ ฉะนั้น 
หากไมํประสงค์ให๎รัฐต๎องรับผิดก็ต๎องแก๎ไขหรือยกเลิกกฎหมายภายใน เพ่ือให๎สอดคล๎องกับกฎหมาย
ระหวํางประเทศ หรือหากจะให๎กฎเกณฑ์ใดของกฎหมายระหวํางประเทศมีผลบังคับใช๎ได๎โดยตรง
เหมือนกับกฎหมายภายใน ก็ต๎องมีการแปรสภาพ (Transformation) กฎเกณฑ์ระหวํางประเทศดังกลําว
มาเป็นกฎหมายภายใน กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหวํางประเทศนั้นจึงจะสามารถใช๎บังคับภายในรัฐได๎13 

ดังนั้น ในการบังคับใช๎กฎหมายระหวํางประเทศ เมื่อด าเนินการถูกต๎องตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายระหวํางประเทศแล๎ว ก็จะสามารถบังคับใช๎ได๎ในแวดวงของสิ่งแวดล๎อมของ      
ผู๎ทรงสิทธิในระหวํางประเทศ14 ในกรณีที่ต๎องการให๎กฎหมายระหวํางประเทศมีผลบังคับได๎
ภายในประเทศ จะต๎องพิจารณาวําประเทศดังกลําวยึดถือปฏิบัติตามทฤษฎีใด ถ๎ายึดถือทฤษฎีเอกนิยม 
กฎหมายระหวํางประเทศก็จะมีผลบังคับได๎เสมือนหนึ่งวําเป็นกฎหมายภายใน แตํหากยึดถือทฤษฎีทวินิยม 
กฎหมายระหวํางประเทศจะมีผลใช๎บังคับในท านองเดียวกับกฎหมายภายในได๎จะต๎องผํานขั้นตอน  
บางประการซึ่งเป็นการแสดงออกถึงเจตจ านง (will) ของรัฐ เรียกวํา “การแปลง” (transformation) หรือ 
“การยอมรับ” (adoption) กฎหมายระหวํางประเทศมาเป็นกฎหมายภายในเพ่ือแสดงวํารัฐต๎องการให๎
กฎหมายระหวํางประเทศนั้นมีผลบังคับเชํนเดียวกับกฎหมายภายใน เชํน โดยวิธีการออกกฎหมาย
ภายในเพ่ืออนุวัติการสนธิสัญญาระหวํางประเทศ หรือขอความเห็นชอบจากรัฐสภา เป็นต๎น ส าหรับ
ประเทศไทยนั้น ยึดถือตามทฤษฎีทวินิยม (Dualism) ซึ่งรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 23 บัญญัติไว๎วํา 

                                           
12

 จุมพต สายสุนทร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10, น.105. 
13

 ประสิทธิ์ เอกบุตร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 11, น.52-53. 
14

 นพนิธิ สุริยะ, กฎหมายระหวํางประเทศ เลํม 2, พิมพ์ครั้งที่ 6, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 
2550), น.118. 
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“มาตรา 23 พระมหากษัตริย์ทรงไว๎ซึ่งพระราชอ านาจในการท าหนังสือ
สัญญาสันติภาพสัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหวํางประเทศ 

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต 
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวํางประเทศ 
หรือจะต๎องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให๎การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือที่กระทบตํอความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยํางกว๎างขวาง ต๎องได๎รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหํงชาติ  
ในการนี้ สภานิติบัญญัติแหํงชาติจะต๎องพิจารณาให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวันนับแตํวันที่ได๎รับเรื่อง 

หนังสือสัญญาที่กระทบตํอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อยํางกว๎างขวางตามวรรคสอง หมายถึง หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค๎าเสรี เขตศุลกากรรํวม หรือการ
ให๎ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท าให๎ประเทศต๎องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือ
บางสํวน หรือการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เมื่อมีปัญหาวําหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือไมํ 
คณะรัฐมนตรีจะขอให๎ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได๎ ทั้งนี้ ให๎ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให๎แล๎วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตํวันที่ได๎รับค าขอ” 

ซึ่งค าวํา “หนังสือสัญญา” ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่งนั้น หมายถึงสนธิสัญญา
ที่ท าขึ้นระหวํางภาคีตั้งแตํสองฝ่ายขึ้นไปตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวําด๎วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 
ซึ่งท าขึ้นระหวํางรัฐกับรัฐและตกอยูํภายใต๎บังคับของกฎหมายระหวํางประเทศ สนธิสัญญาที่ท าขึ้น
ระหวํางรัฐกับองค์การระหวํางประเทศตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวําด๎วยกฎหมายสนธิสัญญาระหวําง
รัฐกับองค์การระหวํางประเทศหรือระหวํางองค์การระหวํางประเทศด๎วยกัน ค.ศ. 1986 ซึ่งหนังสือ
สัญญาจะเรียกชื่อวําอยํางไรก็ตาม เชํน สนธิสัญญา (treaty) อนุสัญญา (convention) พิธีสาร (protocal) 
กติกา (pact) กฎบัตร (charter) ปฏิญญา (declaration) ธรรมนูญ (statute) กรรมสาร (act) เป็นต๎น 
ทั้งนี้ หนังสือสัญญาดังกลําวจ ากัดเฉพาะหนังสือสัญญาที่ท าเป็นลายลักษณ์อักษร ไมํรวมถึงที่กระท า
ด๎วยวาจา ทั้งนี้ ไมํจ ากัดวําจะเป็นหนังสือสัญญาที่จัดท าแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี และไมํจ ากัดวําจะ
เป็นหนังสือสัญญาซึ่งวางกฎเกณฑ์หรือประมวลหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหวํางประเทศหรือ
กฎหมายทั่วไป หรือหนังสือสัญญาที่กํอให๎เกิดพันธกรณี 

ตามมาตรา 23 วรรคสอง ก าหนดให๎หนังสือสัญญาที่ต๎องได๎รับความเห็นชอบ
ของสภานิติบัญญัติแหํงชาตินั้น เป็นหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือเขตพ้ืนที่             
นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหวํางประเทศหรือจะต๎องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให๎การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือที่กระทบ
ตํอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยํางกว๎างขวาง หากเป็นกรณีหนังสือสัญญาที่             
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ไมํเป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่มาตรา 23 วรรคสองก าหนดไว๎ดังกลําว ก็มิต๎องได๎รับความเห็นชอบ
จากสภานิติบัญญัติแหํงชาติแตํประการใด เชํน หนังสือสัญญาที่มีกฎหมายภายในรองรับอยูํแล๎ว และ   
ไมํต๎องมีการแก๎ไขเพ่ิมเติมใดๆ อีก จึงไมํต๎องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให๎การเป็นไปตามสัญญาอีก15 

ดังนั้น เมื่อพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ เป็นความตกลงที่จัดท าขึ้นระหวําง
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพ่ือเป็นกรอบทางกฎหมายในการด าเนินการ การติดตํอสื่อสาร 
และการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกรรมระหวํางระบบ National Single Window ทั้งหลาย
ภายในสภาพแวดล๎อม ASEAN Single Window โดยค านึงถึงมาตรฐานสากลและการปฏิบัติที่ดีที่
เกี่ยวข๎องที่ความตกลงระหวํางประเทศ และอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกทางการค๎า 
และการท าให๎เทคนิคและการปฏิบัติทางศุลกากรมีความทันสมัยแนะน าไว๎ จึงเป็นหนังสือสัญญาตาม
มาตรา 23 วรรคหนึ่ง การให๎สัตยาบันรองรับพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ดังกลําวจึงต๎องพิจารณาวํา 
มีสาระส าคัญที่ก าหนดในพิธีสารตามที่มาตรา 23 วรรคสองก าหนดไว๎หรือไมํ ซึ่งกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมายพิจารณาแล๎วเห็นวํา ไมํมีข๎อขัดข๎องตํอสารัตถะของพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ทั้งนี้ ให๎
สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องพิจารณาวํากฎหมายเพ่ือรองรับการด าเนินการตามพันธกรณีของพิธีสารวําด๎วย
กรอบกฎหมายฯ ได๎ครบถ๎วนหรือไมํ หรือจะต๎องออกหรือแก๎ไขกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
เพ่ิมเติมหรือไมํ อยํางไร ซึ่งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาแล๎วเห็นวํา ประเทศไทย
มีพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งสามารถน ามาบังคับใช๎ครอบคลุม
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการรับสํงและการแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับการค๎าและศุลกากร
ผํานระบบ National Single Window และ ASEAN Single Window และรองรับการแลกเปลี่ยน
ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหวํางประเทศ และหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องในการเชื่อมโยง ข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ National Single Window จ านวน 41 หนํวยงาน พิจารณากฎหมายภายใน  
ที่อยูํในความรับผิดชอบของตนแล๎วเห็นวํา สามารถด าเนินการตามพันธกรณีได๎ โดยไมํต๎องออกหรือ
แก๎ไขกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติแตํประการใด ดังนั้น เมื่อ พิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ 
ดังกลําวไมํอยูํในบังคับมาตรา 23 วรรคสอง คือ ไมํเป็นหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขต
หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือ
ตามกฎหมายระหวํางประเทศ หรือจะต๎องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให๎การเป็นไปตามหนังสือสัญญา 
หรือที่กระทบตํอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยํางกว๎างขวาง  ทั้งเป็นหนังสือ
สัญญาที่มีกฎหมายภายในรองรับตามพันธกรณีที่ก าหนดในพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ดังที่กลําว
ไปแล๎วข๎างต๎น จึงไมํจ าเป็นต๎องได๎รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหํงชาติอีกแตํอยํางใด เพียงแตํ

                                           
15

 จุมพต สายสุนทร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10, น.143. 



158 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็มีผลใช๎บังคับตามกฎหมายไทย ดังนั้นแล๎วฝ่ายบริหารจึงมีอ านาจจัดท า
สัตยาบันสารและด าเนินการสํงมอบแกํเลขาธิการอาเซียน เพ่ือเป็นการแสดงความยินยอมที่จะเข๎า
ผูกพันตามพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ แสดงออกโดยการให๎สัตยาบันได๎ 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

 
การประกอบธุรกิจในการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ทั้งในประเทศหรือ

ระหวํางประเทศ จะต๎องมีการรับสํงข๎อมูลระหวํางหนํวยงานของรัฐกับภาคธุรกิจเอกชนเป็นจ านวนมาก 
จากเดิมเป็นการรับสํงเอกสารในรูปแบบของกระดาษ และตํอมาเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได๎พัฒนา
มากขึ้น จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใช๎วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าให๎มีการรับสํงข๎อมูลและเอกสาร  
ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจการค๎ า        
ให๎เป็นไปด๎วยความรวดเร็ว ถูกต๎อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตํอมาจึงได๎มีการน าระบบ         
การให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอ ณ จุดเดียว หรือระบบ National Single Window มาใช๎
ในการอ านวยความสะดวกทางการค๎าระหวํางหนํวยงานของรัฐและภาคธุรกิจเอกชน  โดยระบบ
ดังกลําวจะก าหนดให๎ผู๎ใช๎งานระบบไมํวําจะเป็นหนํวยงานของรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือประชาชน
สามารถสํงข๎อมูลเพียงครั้งเดียวเข๎าสูํระบบ (Single Entry) เพ่ือด าเนินการทางการค๎าทุกขั้นตอน และ
ระบบจะท าการประมวลข๎อมูลและสํงข๎อมูลไปยังหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องโดยอัตโนมัติ ท าให๎มีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ผู๎ประกอบธุรกิจจะต๎องด าเนินการติดตํอกับหนํวยงานตํางๆ ด๎วยตนเองเป็น
ผํานระบบ National Single Window ซึ่งเป็นการให๎บริการในลักษณะอ านวยความสะดวกทางการค๎า
อันกํอให๎เกิดประโยชน์แกํทุกฝ่าย ทั้งนี้ การด าเนินการรับสํงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําวจะเริ่มพัฒนา
จากในระดับประเทศกํอน (National Single Window) จากนั้นก็พัฒนาการเชื่อมโยงระบบไปเป็นในระดับ
ภูมิภาค (Regional Single Window) ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยได๎ให๎สัตยาบันในการรองรับการเชื่อมโยง
ข๎อมูลผํานระบบ ASEAN Single Window (ASW) เพ่ือก๎าวไปสูํระดับสากล (International Single 
Window) ในที่สุด 

ดังนั้น จะเห็นได๎วํา การพัฒนาระบบดังกลําวของแตํละประเทศอยํางถูกต๎องและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากลจึงมีความส าคัญอยํางมากในการน าระบบดังกลําวมาใช๎เป็นเครื่องมือในการ
อ านวยความสะดวกทางการค๎าอิเล็กทรอนิกส์ เพราะหากการพัฒนาด าเนินไปอยํางไมํเป็นระบบและ
ไมํสอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกันแล๎วยํอมเป็นการยากที่จะน าระบบดังกลําวซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่
แตกตํางกันออกไปในแตํละประเทศมาเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวได๎ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล 
ดังนั้น UN/CEFACT ซึ่งได๎ตระหนักถึงปัญหาดังกลําว จึงก าหนดแนวทางเก่ียวกับการพัฒนาระบบการ
ให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวขึ้นทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล โดยแนวทาง 
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ที่ส าคัญได๎แกํ Recommendation No.33 และ Recommendation No. 35 ซึ่งท าให๎ประเทศตํางๆ 
สามารถน าไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ National Single Window ภายในประเทศของตน 
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานสากลได๎ 

จากการศึกษาของการน าระบบ National Single Window ไปใช๎ในประเทศอินโดนีเซีย
และประเทศสิงคโปร์ จะเห็นได๎วําในประเด็นปัญหาทางด๎านกฎหมายซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนา
ระบบดังกลําว ได๎มีการออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมาใหมํหรือแก๎ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข๎อบังคับตํางๆ 
ที่มีอยูํเดิมเพ่ือรองรับพัฒนาระบบ ท าให๎สามารถน าระบบ National Single Window ไปใช๎เป็น
เครื่องมือในการอ านวยความสะดวกทางการค๎าอิเล็กทรอนิกส์อยํางมีประสิทธิภาพและสอดคล๎องกับ
มาตรฐานสากลที่จะเชื่อมโยงกับประเทศตํางๆ ได๎ในอนาคต 

ส าหรับประเทศไทย ได๎มีการด าเนินการพัฒนาระบบ National Single Window เพ่ือ
น ามาใช๎อ านวยความสะดวกทางการค๎าอิเล็กทรอนิกส์อยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะในสํวนของระบบ
ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ที่ปัจจุบันได๎มีระบบผํานพิธีการศุลกากรทั้งการน าเข๎าและสํงออกในรูปแบบ
ของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แตํอยํางไรก็ดี การน าเข๎า การสํงออก การน าผําน และโลจิสติกส์นั้น จะต๎อง
มีการเชื่อมโยงการรับสํงข๎อมูลระหวํางหนํวยงานของรัฐและภาคธุรกิจเอกชน จ านวน 36 หนํวยงาน 
ซึ่งในปัจจุบันอยูํในระหวํางการด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลผํานระบบ National Single Window ให๎
ครบถ๎วนสมบูรณ์ นอกจากนี้เพ่ือเป็นการรองรับการเชื่อมโยงข๎อมูลดังกลําวหนํวยงานของรัฐจึงได๎
ด าเนินการโดยการออกกฎหมายใหมํ ได๎แกํ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูล
แบบบูรณาการส าหรับการน าเข๎า การสํงออก การน าผําน และโลจิสติกส์ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2557 และรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด๎านการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ ผํานระบบ National Single Window 
พ.ศ. .... เพ่ือเป็นกฎหมายกลางในการก าหนดหลักเกณฑ์ให๎กับหนํวยงานของรัฐด าเนินการให๎มีการจัดท า
ระบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window และก าหนดแนวทาง   
การให๎บริการระบบ National Single Window ในประเด็นการประกอบธุรกิจการให๎บริการระบบ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รูปแบบและมาตรฐานของข๎อมูลที่แลกเปลี่ยน
ผํานระบบ เป็นต๎น 

อยํางไรก็ดี เนื่องจากการรับสํงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ National Single Window 
มีความแตกตํางจากการท าธุรกรรมโดยใช๎วิธีการรับสํงข๎อมูลเอกสารที่อยูํในรูปของกระดาษ 
โดยเฉพาะในประเด็นการน าเข๎า สํงออก และน าผํานสินค๎าที่ต๎องได๎รับอนุญาตจากหนํวยงานของรัฐ  
ที่เกี่ยวข๎อง เนื่องจากบทบัญญัติแหํงกฎหมายตํางๆ ของหนํวยงานของรัฐผู๎ออกใบอนุญาตนั้น      
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สํวนใหญํบัญญัติขึ้นในชํวงเวลาที่การท าธุรกรรมตํางๆ กับภาครัฐใช๎วิธีการทางกระดาษ กฎหมายจึงได๎
ก าหนดให๎หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและออกใบอนุญาตจะต๎องท าเป็น
เอกสารในรูปแบบกระดาษ โดยก าหนดแบบของเอกสารดังกลําวและสถานที่ในการยื่นเอกสารไว๎ ซึ่ง
แตกตํางจากวิธีการรับสํงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เอกสารจะอยูํในรูปของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
และด าเนินการยื่นข๎อมูลดังกลําวผํานระบบคอมพิวเตอร์เข๎าสูํระบบ National Single Window ท าให๎
ผู๎ใช๎บริการสามารถด าเนินการรับสํงข๎อมูล ณ สถานที่ใดๆ และเวลาใดๆ ก็ได๎ ซึ่งจะเห็นได๎วําการ
ด าเนินการรับสํงข๎อมูลผํานระบบ National Single Window มีความแตกตํางจากบทบัญญัติแหํง
กฎหมายของหนํวยงานของรัฐก าหนดไว๎ จึงมีปัญหาทางกฎหมายวําหากมีการด าเนินการผํานระบบ 
National Single Window แล๎วจะถือวํามีผลชอบด๎วยกฎหมายเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติแหํง
กฎหมายที่หนํวยงานของรัฐนั้นๆ ได๎ก าหนดไว๎แล๎วหรือไมํ เมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ พระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แล๎ว      
จะเห็นได๎วําการด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในมาตรา 35 
วํา หากค าขอและการอนุญาตในรูปของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได๎ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาให๎น าพระราชบัญญัตินี้มาใช๎บังคับ ซึ่งในการน าพระราชบัญญัติดังกลําวมา
ใช๎บังคับนี้ท าให๎ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีสถานะเชํนเดียวกับเอกสารในรูปของกระดาษตามมาตรา 7 
และมาตรา 8 แหํงพระราชบัญญัติดังกลําว แตํอยํางไรก็ดี ก็เป็นเพียงการรองรับผลทางกฎหมายของ
ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์เทํานั้น แตํมาตรา 35 นี้ไมํครอบคลุมไปถึงกรณีที่กฎหมายของหนํวยงานของรัฐ
ก าหนดให๎มีการสํงด๎วยวิธีการพิเศษ เชํน การสํงด๎วยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เนื่องจากใน
พระราชบัญญัติดังกลําวไมํมีบทบัญญัติใดก าหนดให๎การสํงด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นการสํง
ด๎วยวิธีการสํงพิเศษ ดังนั้น หากกฎหมายของหนํวยงานรัฐใดก าหนดให๎การยื่นค าขอดังกลําวจัดสํงด๎วย
วิธีการพิเศษ การสํงค าขอผํานทางระบบ National Single Window จึงไมํอาจถือได๎วําเป็นการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหํงกฎหมายของหนํวยงานรัฐนั้นแล๎ว และประเด็นตํอมาคือ แบบของค าขอและใบอนุญาต 
ที่หนํวยงานของรัฐก าหนดให๎การยื่นค าขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจะต๎องกระท าตาม
แบบที่ก าหนด ซึ่งหากเป็นการรับสํงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล๎วยํอมไมํอาจกระท าตามแบบที่ก าหนดไว๎
ในรูปแบบของกระดาษได๎ ซึ่งพระราชบัญญัติเพียงแตํก าหนดให๎ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลทางกฎหมาย
เทํากับเอกสารในรูปแบบของกระดาษอันเป็นการรองรับผลทางกฎหมายของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ือให๎สามารถด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได๎เทํานั้น ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แตํมิได๎เข๎าไปลบล๎าง
หลักเกณฑ์ตํางๆ ที่กฎหมายอื่นก าหนดไว๎ เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลําวจะก าหนดเกี่ยวกับการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในเฉพาะบางเรื่องเทํานั้น เชํน การท าเอกสารเป็นหนังสือตามมาตรา 8 , 
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ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 9, เอกสารต๎นฉบับ มาตรา 10 เป็นต๎น ซึ่งไมํมีบทบัญญัติในการ
รับรองความถูกต๎องสมบูรณ์ของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในประเด็นของการท าตามแบบดังกลําวแตํอยํางใด 
ทั้งนี้ กฎหมายกลางทั้งสองฉบับ คือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลฯ และรําง 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ก็มิได๎มีการ
บัญญัติแก๎ไขปัญหาทางกฎหมายในประเด็นเชํนเดียวกัน นอกจากนี้ ทั้งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
วําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลฯ และรําง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายในการบังคับใช๎กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตํางๆ ใน
เรื่องล าดับศักดิ์ทางกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายทั้งสองฉบับจัดเป็นกฎหมายล าดับรอง แตํกฎหมายของ
หนํวยงานของรัฐตํางๆ ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตอยูํในระดับพระราชบัญญัติ จึงเห็นได๎วํากฎหมายทั้งสองฉบับดังกลําวมีล าดับศักดิ์ต่ ากวํา
กฎหมายของหนํวยงานของรัฐ จึงไมํสามารถก าหนดให๎การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายทั้งสองฉบับ
บัญญัติแล๎วจะถือวําเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของหนํวยงานของรัฐนั้นแล๎วได๎ ฉะนั้น จึงเห็นได๎วํา 
กฎหมายทั้งสองฉบับดังกลําวก็ยังมีข๎อบกพรํองและขาดความชัดเจนในประเด็นการน าไปใช๎บังคับกับ
หนํวยงานของรัฐทั้งในแงํสภาพบังคับของกฎหมายและล าดับศักดิ์ของกฎหมายด๎วย 

ส าหรับการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) 
นั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได๎ท าความตกลงรํวมกันเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ   
ในการเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางประเทศสมาชิกให๎เป็นไปในรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน ส าหรับ        
ความตกลงที่ส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดกรอบทางกฎหมายของแตํละประเทศสมาชิกคือ พิธีสารวําด๎วย
กรอบกฎหมายเพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (Protocal on the Legal 
Framework to Implement the ASEAN Single Window) โดยมีการก าหนดให๎ประเทศสมาชิกจัดให๎มี
หรือคงไว๎ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับการรับสํงและแลกเปลี่ยนข๎อมูลสารสนเทศ ความปลอดภัยและความลับของ
ข๎อมูลสารสนเทศ การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตนผู๎ใช๎งานระบบ ความถูกต๎องครบถ๎วนของข๎อมูล และ
ผลในทางกฎหมายของเอกสาร ข๎อมูล และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประเทศไทยมีการตรากฎหมาย
ภายในเพื่อรองรับในประเด็นตํางๆ ข๎างต๎นไว๎แล๎ว กอปรกับกรมสนธิสัญญา กระทรวงการตํางประเทศ
พิจารณาแล๎วเห็นวํา ไมํมีข๎อขัดข๎องในสารัตถะของพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาแล๎วเห็นวํา ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ครอบคลุมการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ ASEAN Single Window 
และหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องกับการเชื่อมโยงข๎อมูลผํานระบบ National Single Window พิจารณา
กฎหมายภายในที่อยูํในความรับผิดชอบแล๎วเห็นวํา สามารถด าเนินการตามพันธกรณีได๎ โดยไมํต๎องออก
หรือแก๎ไขกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติแตํประการใด เมื่อพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ดังกลําว
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ไมํอยูํในบังคับมาตรา 23 วรรคสอง คือ ไมํเป็นหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือเขต
พ้ืนที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตาม
กฎหมายระหวํางประเทศ หรือจะต๎องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให๎การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือที่
กระทบตํอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยํางกว๎างขวาง จึงไมํจ าเป็นต๎องได๎รับ
ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหํงชาติอีกแตํอยํางใด ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงมีอ านาจจัดท าสัตยาบันสาร
เพ่ือแสดงความยินยอมที่จะเข๎าผูกพันตามพิธีสารวําด๎วยกรอบกฎหมายฯ ได๎ 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
จากการพัฒนาระบบดังกลําวในประเทศตํางๆ คือ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศ

สิงคโปร์จะเห็นได๎วํามีการด าเนินการรองรับการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ National 
Single Window โดยการออกกฎหมายหลายฉบับด๎วยกัน ดังนั้น หากไมํมีการแก๎ไขปัญหาการรับสํง
ข๎อมูลผํานระบบ National Single Window ก็จะท าให๎เกิดปัญหาในการรับสํงข๎อมูลโดยเฉพาะในประเด็น
การยื่นขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตดังที่กลําวมา ผู๎เขียนจึงเห็นวําควรแก๎ไขปัญหาโดยการ
แก๎ไขกฎหมายดังนี้ 

1. ด าเนินการแก๎ไขปรับปรุงบทบัญญัติแหํงกฎหมายของหนํวยงานตํางๆ ของรัฐแตํละฉบับ 
 เนื่องจากกฎหมายของหนํวยงานตํางๆ ของรัฐสํวนใหญํบัญญัติขึ้นในชํวงเวลาที่             
การท าธุรกรรมกับหนํวยงานของรัฐใช๎วิธีการเอกสารในรูปแบบของกระดาษ และแม๎ตํอมาจะมีการ
แก๎ไขเพ่ิมเติมกฎหมายโดยอนุญาตให๎การท าธุรกรรมกับหนํวยงานของรัฐสามารถด าเนินการผํานทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได๎ก็ตาม แตํก็ยังเป็นการรับสํงข๎อมูลผํานทางคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเข๎ากับระบบ
เครือขํายคอมพิวเตอร์ของหนํวยงานของรัฐนั้นๆ ดังนั้น หากจะก าหนดให๎มีการรับสํงข๎อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ระหวํางหนํวยงานของรัฐกับภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคประชาชนโดยการน าระบบ 
National Single Window มาปรับใช๎กับหนํวยงานตํางๆ ของรัฐแล๎ว เพ่ือให๎เกิดความชัดเจนในการ
รองรับการด าเนินการดังกลําว อาจให๎หนํวยงานของรัฐแตํละหนํวยงานด าเนินการแก๎ไขบทบัญญัติ
แหํงกฎหมายให๎มีการรองรับการน าระบบ National Single Window มาใช๎บังคับกับหนํวยงานของ
ตนเอง เนื่องจากในการยื่นค าขอและออกใบอนุญาตของแตํละหนํวยงานนั้นยํอมมีหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขในการปฏิบัติที่แตกตํางกันออกไปในแตํละหนํวยงาน ดังนั้น จึงควรแก๎ไขกฎหมาย        
ในลักษณะให๎มีผลวํา การยื่นค าขอหรือการออกใบอนุญาตสามารถกระท าผํานการเชื่อมโยงข๎อมูลใน
ระบบ National Single Window ได๎ โดยการด าเนินการดังกลําวมีผลชอบด๎วยกฎหมายเชํนเดียวกับ
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การด าเนินการระบบเอกสารในรูปแบบของกระดาษ และถือวําได๎ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการที่กฎหมายของหนํวยงานนั้นๆ ได๎ก าหนดไว๎แล๎ว 

2. ด าเนินการแก๎ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
 พระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เป็นกฎหมายกลาง          

ที่ก าหนดหลักเกณฑ์และผลทางกฎหมายของการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีมาตรา           
ที่เกี่ยวข๎องกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหนํวยงานของรัฐในมาตรา 3 วรรคสาม                 
ซึ่งก าหนดให๎พระราชบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับแกํธุรกรรมในการด าเนินงานของรัฐ และมาตรา 35                
ซึ่งก าหนดเกี่ยวกับการน าพระราชบัญญัตินี้มาใช๎บังคับกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
ดังนั้น หากมีการแก๎ไขบทบัญญัติกฎหมายในพระราชบัญญัตินี้ซึ่งเป็นกฎหมายกลางนี้ก็จะท าให๎มีผล
เป็นการรองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐตามกฎหมายของหนํวยงานรัฐตํางๆ เนื่องจาก
อยูํในล าดับศักดิ์ของกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเชํนเดียวกัน ดังนั้น จึงควรแก๎ไขเพ่ิมเติม          
ในมาตรา 35 โดยอาจก าหนดเพ่ิมวรรคใหมํขึ้นมา หรือก าหนดเป็นมาตรา 35/1 โดยให๎มีผล             
ในลักษณะวํา การด าเนินการใดๆ กับหนํวยงานของรัฐให๎สามารถกระท าผํานการเชื่อมโยงข๎อมูลใน
ระบบ National Single Window ได๎ โดยการด าเนินการดังกลําวมีผลชอบด๎วยกฎหมายเชํนเดียวกับ
การด าเนินการระบบเอกสารในรูปแบบของกระดาษ และถือวําได๎ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการที่กฎหมายของหนํวยงานนั้นๆ ได๎ก าหนดไว๎แล๎ว 

จากแนวทางการแก๎ไขปัญหาข๎างต๎น ทั้งสองการด าเนินการสามารถแก๎ไขปัญหาการรับสํง
ข๎อมูลผํานระบบ National Single Window โดยเฉพาะในประเด็นการยื่นค าขอรับใบอนุญาตและ
การออกใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ให๎มีผลชอบด๎วยกฎหมายเชํนเดียวกับการด าเนินการด๎วยวิธีการ
ทางกระดาษดังที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎น แตํอยํางไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได๎ 
และแนวทางการด าเนินการในทางปฏิบัติแล๎ว ผู๎เขียนเห็นวําควรด าเนินการแก๎ไขตามข๎อ 2 คือ 
ด าเนินการแก๎ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เนื่องจากการ
ด าเนินการแก๎ไขตามข๎อ 1 คือ ด าเนินการแก๎ไขปรับปรุงบทบัญญัติแหํงกฎหมายของหนํวยงานตํางๆ 
ของรัฐแตํละฉบับนั้น จะเห็นได๎วํากฎหมายของหนํวยงานของรัฐตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องมีเป็นจ านวนมาก  
ไมํวําจะอยูํในรูปแบบของพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรม ประกาศ
คณะกรรมการ หรือระเบียบคณะกรรมการ เป็นต๎น ซึ่งหากจะด าเนินการแก๎ไขกฎหมายเป็นรายฉบับ       
ก็จะต๎องใช๎เวลานาน เนื่องจากกระบวนการแก๎ไขปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยนั้นมีขั้นตอน            
ในการด าเนินการหลายขั้นตอนและต๎องผํานการพิจารณาเพ่ือเสนอความคิดเห็นจากหลายหนํวยงาน 
ได๎แกํ กรม กระทรวง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รัฐสภา จึงอาจขัดตํอจุดประสงค์ในการ
เชื่อมโยงข๎อมูลผํานระบบ National Single Window ที่เป็นการอ านวยความสะดวกทางการค๎า เพ่ือให๎
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การบริการของรัฐทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องความพร๎อมของหนํวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข๎องกับการเชื่อมโยงผํานระบบ National Single Window จากทั้งหมด 36 หนํวยงาน 
ยังมีบางหนํวยงานที่ยังไมํมีความพร๎อมในการเชื่อมโยงข๎อมูลกับระบบ ดังนั้น หากจะให๎แตํละ
หนํวยงานด าเนินการแก๎ไขกฎหมายของตนเองก็จะเกิดความลําช๎าได๎ ซึ่งหากด าเนินการแก๎ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นกฎหมายกลางก็จะสามารถน าไป
ปรับใช๎กับกฎหมายอ่ืนๆ ได๎ในหลายฉบับ จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดในการ
แก๎ไขปัญหาดังกลําว เพื่อท าให๎การประกอบธุรกิจการค๎าระหวํางหนํวยงานของรัฐและภาคธุรกิจเอกชน
ในการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ National Single Window ด าเนินไปได๎อยํางถูกต๎อง 
รวดเร็ว เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตํอไป 
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ภาคผนวก ก 
Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 35 of 2012 

 
CONCERNING 

AMENDMENT TO THE PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 10 OF 2008 CONCERNING 
THE USE OF ELECTRONIC SYSTEM IN THE FRAMEWORK OF INDONESIA NATIONAL 

SINGLE WINDOW 
 

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD 
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, 

 
Considering: 

a. that in the framework to improve licensing service in relation with 
export and/or import activities conducted through Indonesia National Single Window, 
it is necessary to amend Presidential Regulation Number 10 of 2008 concerning the 
Use of Electronic System in the Framework of Indonesia National Single Window; 

b. that based on consideration as intended in paragraph a, it is necessary 
to stipulate Presidential Regulation concerning Amendment to the Presidential 
Regulation Number 10 of 2008 concerning the Use of Electronic System in the 
Framework of Indonesia National Single Window; 
In view of: 

1. Article 4 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia 
of 1945; 

2. Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1995 concerning 
Customs (Statute Book of the Republic of Indonesia Number 75 of 1995, Supplement 
to Statute Book of the Republic of Indonesia Number 3612) as amended by Law of 
the Republic of Indonesia Number 17 of 2006 (Statute Book of the Republic of 
Indonesia Number 93 of 2006, Supplement to Statute Book of the Republic of 
Indonesia Number 4661); 
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3. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and 
Transaction (Statute Book of the Republic of Indonesia Number 58 of 2008, 
Supplement to Statute Book of the Republic of Indonesia Number 4843); 

4. Presidential Regulation Number 10 of 2008 concerning the Use of 
Electronic System in the Framework of Indonesia National Single Window; 

 
DECIDES: 

To stipulate: 
PRESIDENTIAL REGULATION CONCERNING AMENDMENT TO PRESIDENTIAL 

REGULATION NUMBER 10 OF 2008 CONCERNING THE USE OF ELECTRONIC SYSTEM IN 
THE FRAMEWORK OF INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW 
Article I 

Several provisions in Presidential Regulation Number 10 of 2008 
concerning the Use of Electronic System in the Framework of Indonesia National 
Single Window shall be amended as follows: 
1. Provision of Article 1 shall be amended become as follows: 
"Article 1 

In this Presidential Regulation what is referred as: 
1. Electronic System is a series of devices and electronic procedures 

which have function to prepare, collect, process, analyze, store, display, publish, 
send, and/or distribute electronic information; 

2. Indonesia National Single Window, hereinafter called as INSW is 
Indonesia national system that allows the single submission of data and information, 
single and synchronous processing of data and information, and single decision 
making for custom release and clearance of cargoes; 

3. INSW Portal is a system that will perform the integration of information 
relating to the handling of customs documents and clearance of cargo, ensuring data 
and information security as well as integrating flow and processes of information 
among internal systems automatically, which includes system of customs, licensing, 
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port/airport affairs, and the other systems related with the handling of customs 
documents and clearance of cargo; 

4. Domain name is the Internet address of a person, association, 
organization, business entity, or government agency that can be used to 
communicate through the Internet in the form of code or characters that are unique 
indicates a particular location in the Internet; 

5. The Information security system is a system used in the security of 
data and information, network connections, and supporting infrastructure, which is 
done either physically or using the software; 

6. Access is the activity to interact with electronic systems that stand 
alone or with the network; 

7. Electronic document is any electronic information created, 
transmitted, sent, received, or stored in the form of analog, digital, electro-magnetic, 
optical, or the like, which can be seen, displayed and/or heard through computer or 
electronic systems, including but not limited to in writing, sounds or images, maps, 
designs, photos or the like, letters, signs, numbers, access codes, symbols or 
perforations having meaning or sense or can be understood by person who are able 
to understand it; 

8. Electronic data interchange is a legal act performed by means of an 
electronic system among the parties to exchange data; 

9. Audit trace hereinafter called as audit trail is the result of a electronic 
process security system that is used to ensure conducting INSW execution trace; 

10. INSW Portal Users are the ministries/agencies and business entities are 
given right to access INSW Portal; 

11. Deleted." 
2. Provision of Article 2 shall be amended become as follows: 
"Article 2 

(1) This Presidential Regulation is intended to govern the use of 
electronic systems in the handling of customs documents, licensing, and other 
documents relating to the export and/or import activities in the framework of INSW. 
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(2) Goal of governing: 
• a. provide legal certainty in the framework the handling of customs 

documents, licensing, and other documents conducted through an electronic system 
related with export and/or import activities. 

• b. protecting the handling of customs documents, licensing and other 
documents relating to the export and/or import activities from the abuse of the 
system; and 

• c. provide guidance for the development and implementation of the 
INSW system." 
3. Provisions of Article 3 shall be amended become as follows: 
"Article 3 

(1) Handling of customs documents, licensing, and other documents 
relating to the export and/or import activities through INSW. 

(2) Development and implementation of INSW as intended in paragraph 
(1) shall be conducted as per the guidelines determined by the Ministry of Finance." 
4. Between paragraph (1) and paragraph (2) of Article 4 is inserted 2 (two) paragraphs, 
called paragraph (1a) and paragraph (1b) so Article 4 is read as follows: 
"Article 4 

(1) For the handling of customs documents and licensing services related 
to exports and/or imports activities, the Government provides INSW Portal. 

(1a) INSW Portal as intended in paragraph (1) become single reference in 
the implementation of export and import that is applied while not regulated yet or 
not opposite with regulations. 

(1b) INSW Portal as intended in paragraph (1) shall be made in Indonesian 
Language, or if required may also made in Indonesian Language and English. 

(2) Providing of INSW Portal as intended in paragraph (1) conducted by 
the Ministry of Finance in accordance with the regulations. 

(3) INSW Portal as intended in paragraph (1) managed by INSW Portal 
operator that is determined further by separate Presidential Regulation." 
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5. Provisions of Article 6 shall be amended become as follows: 
"Article 6 

INSW Portal Operator as intended in Article 4 paragraph (3) has 
responsibility on the: 

a. single submission of data and information, single and synchronous 
processing of data and information, and single decision making for customs release 
and clearance of cargoes; 

b. ensure service system at INSW Portal operated continuously and meet 
data and information security standard; 

c. process information systems management and validation electronically 
to the portal users to gain legal access. 

d. coordinating and synchronizing the exchange of data and information 
directly (online) among users of the portal. 

e. setting up realization of export and/or import access data from the 
relevant permit publishers as confirmation to realization of export and/or import of 
licenses that have been issued, in accordance with applicable regulations. 

f. take action to solve the disruption to the service system and INSW 
Portal. 

g. provide an audit trail. 
h. ensure the security and confidentiality of the data and information 

submitted by agency through the INSW Portal. 
i. prepare call center; and 
j. carry out other activities determined by the Minister of Finance." 

6. Provision of paragraph (1) and paragraph (4) of Article 10 shall be amended, 
paragraph (2) of Article 10 is deleted, and between paragraph (4) and paragraph (5) of 
Article 10 is inserted 1 (one) paragraph called paragraph (4a), so Article 10 is read as 
follows: 
"Article 10 

(1) Each INSW Portal user that has access right should. 
• a. keep of security on the use of the access right; and 
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• b. guarantee legality on the data are submitted to INSW Portal. 
(2) Deleted. 
(3) INSW Portal user that submit data through INSW Portal are required to 

provide back up data. 
(4) INSW Portal Operator shall arrange and determine Service Level 

Arrangement and Standard Operating Procedures. 
(4a) INSW Portal User of ministries/agencies prepare and apply Service 

Level Arrangement, Standard Operating Procedures referring to Service Level 
Arrangement and Standard Operating Procedures of INSW Portal operator as intended 
in paragraph (4). 

(5) INSW Portal users shall use standard data element are used in INSW 
Portal." 
7. Provision of Article 13 shall be amended become as follows: 
"Article 13 

(1) INSW Portal Operator as intended in Article 4 paragraph (3) shall be 
established at the latest at the end of December 2013. 

(2) Before establishment of INSW Portal Operator as intended in 
paragraph (1), responsibility of INSW operation conducted by NSW Preparation Team 
that is led by Minister of Finance. 

(3) Structure of NSW Preparation Team members as intended paragraph 
(2) is determined by Coordination Minister of Economics Affairs." 
8. Provisions of Article 14 shall be amended become read as follows: 
"Article 14 

INSW Portal User may be charged in according to provisions of regulation 
in the field of non tax state revenues." 

 
Article II 

This Presidential Regulation shall come into force on the date of 
promulgation. 
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For public cognizance, this Presidential Regulation shall be promulgated 
by placing it in the State Gazette of the Republic of Indonesia. 
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ภาคผนวก ข 
Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 10 of 2008 

 
CONCERNING 

THE USE OF ELECTRONIC SYSTEM IN THE FRAMEWORK OF INDONESIA NATIONAL 
SINGLE WINDOW 

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD 
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, 

Considering: 
a. that in order to enhance national competitiveness and facilitate trade 

toward the global competition, it is necessary to support smooth and speed flow of 
exports and/or imports goods, and reduce transaction costs through increased 
efficiency of time and cost in the process of customs release and clearance of 
cargoes; 

b. that to implement Indonesia's commitment in the Agreement to 
Establish and Implement the ASEAN Single Window, it is necessary to be established 
effective, efficient, and sustainable National Single Window system; 

c. that based on the considerations as intended in paragraphs a and b, it 
is necessary to stipulate Presidential Regulation concerning the Use of Electronic 
Systems in the Framework of Indonesia National Single Window; 

 
In view of: 

1. Article 4 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia 
of 1945; 

2. Trade Law 1934 (Statute Book Number 38 of 1938) as amended and 
supplemented; 

3. Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 1992 concerning 
Animal, Fish and Plant Quarantine (Statute Book of the Republic of Indonesia 
Number 56 of 1992, Supplement to Statute Book of the Republic of Indonesia 
Number 3482); 
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4. Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1994 concerning 
Ratification of Agreement Establishing the World Trade Organization (Statute Book of 
the Republic of Indonesia Number 57 of 1994, Supplement to Statute Book of the 
Republic of Indonesia Number 3564); 

5. Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1995 concerning 
Customs (Statute Book of the Republic of Indonesia Number 75 of 1995, Supplement 
to Statute Book of the Republic of Indonesia Number 3612) as amended by Law of 
the Republic of Indonesia Number 17 of 2006 (Statute Book of the Republic of 
Indonesia Number 93 of 2006, Supplement to Statute Book of the Republic of 
Indonesia Number 4661); 

6. Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1996 concerning Food 
(Statute Book of the Republic of Indonesia Number 99 of 1996, Supplement to 
Statute Book of the Republic of Indonesia Number 3656); 

7. Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2003 concerning State 
Finance (Statute Book of the Republic of Indonesia Number 47 of 2003, Supplement 
to Statute Book of the Republic of Indonesia Number 4286); 

 
DECIDES: 

To stipulate: 
PRESIDENTIAL REGULATION CONCERNING THE USE OF ELECTRONIC 

SYSTEM IN THE FRAMEWORK OF INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW. 
 

CHAPTER I 
GENERAL PROVISIONS 

Article 1 
In this Presidential Regulation what is referred as: 
1. Electronic system is a system for collecting, preparing, storing, 

processing, analyzing, and disseminating electronic information; 
2. Indonesia National Single Window, hereinafter called as INSW is 

Indonesia national system that allows the single submission of data and information, 
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single and synchronous processing of data and information, and single decision-
making for custom release and clearance of cargoes; 

3. INSW Portal is a system that will perform the integration of information 
relating to the handling of customs documents and clearance of cargo, ensuring data 
and information security as well as integrating flow and processes of information 
among internal systems automatically, which includes system of customs, licensing, 
port/airport affairs, and the other systems related with the handling of customs 
documents and clearance of cargo; 

4. Domain name is the Internet address of a person, association, 
organization, business entity, or government agency that can be used to 
communicate through the Internet in the form of code or characters that are unique 
indicates a particular location in the Internet; 

5. The security system is a system used in the security of data and 
information, network connections, and supporting infrastructure, which is done either 
physically or using the software; 

6. Access is the activity to interact with electronic systems that stand 
alone or with the network; 

7. Electronic document is any electronic information created, 
transmitted, sent, received, or stored in the form of analog, digital, electro-magnetic, 
optical, or the like, which can be seen, displayed and/or heard through computer or 
electronic systems, including but not limited to in writing, sounds or images, maps, 
designs, photos or the like, letters, signs, numbers, access codes, symbols or 
perforations having meaning or sense or can be understood by person who are able 
to understand it; 

8. Electronic data interchange is a legal act performed by means of an 
electronic system among the parties to exchange data; 

9. Audit trace hereinafter called as audit trail is the result of a electronic 
process security system that is used to ensure conducting INSW execution trace; 
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10. INSW Portal users are the parties who access the INSW Portal 
consisting of permit issuing agency, the Directorate General of Customs and Excise, 
exporters, importers, shipping agents, and Customs Settlement Services Provider; 

11. The access receiver is INSW portal user authorized to access INSW 
Portal according to the granted access authority. 

 
CHAPTER II 

PURPOSE AND OBJECTIVES 
Article 2 

(1) This Presidential Regulation is intended to govern the use of 
electronic systems in the handling of customs documents and licensing relating to 
the export and/or import activities in the framework of INSW. 

(2) Goal of governing: 
a. Provide legal certainty in the framework the handling of customs 

documents and licensing conducted through an electronic system related with 
export and/or import activities. 

b. Protecting the handling of customs documents and licensing relating 
to the export and/or import activities from the abuse of the system. 

c. Provide guidance for the development and implementation of the 
INSW system. 

 
CHAPTER III 

INSW 
Article 3 

(1) Handling of customs documents and licensing services relating to the 
export and/or import through INSW. 

(2) Development and implementation of INSW as intended in paragraph 
(1) shall be conducted as per the guidelines determined by the Ministry of Finance. 
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CHAPTER IV 
INSW PORTAL 

Article 4 
(1) For the handling of customs documents and licensing services related 

to exports and/or imports activities, the Government provides INSW Portal. 
(2) Providing of INSW Portal as intended in paragraph (1) conducted by 

the Ministry of Finance in accordance with the regulation. 
(3) INSW Portal as intended in paragraph (1) managed by INSW Portal 

operator that is determined further by separate Presidential Decree. 
Article 5 

INSW Portal using domain name www.insw.go.id. 
Article 6 

INSW Portal Operator have obligations: 
a. Ensure INSW services system operates continuously and meet data and 

information security standards. 
b. Process information systems management and validation electronically 

to the portal users to gain legal access. 
c. Coordinating and synchronizing the exchange of data and information 

directly (online) among users of the portal. 
d. Setting up realization of export and/or import access data from the 

relevant permit publishers as confirmation to realization of export and/or import of 
licenses that have been issued, in accordance with applicable regulations. 

e. Take action to solve the disruption to the system INSW. 
f. Provide an audit trail. 
g. Ensure the security and confidentiality of the data and information 

submitted by agency through the INSW Portal. 
h. Carry out other activities determined by the Minister of Finance. 
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CHAPTER V 
RELATIONSHIP AMONG INSW PORTAL OPERATOR WITH THE USERS 

Article 7 
(1) The users give and/or receive license, the data and information are 

submitted through the electronic system from and to the INSW Portal. 
(2) License, data, and information as intended in paragraph (1) are 

electronic documents that bind the parties related with INSW. 
 
Article 8 

INSW Portal Operator and all INSW Portal users are obligated to do 
security for the INSW Portal through management and operational policy as well as 
the provision of necessary infrastructure. 

 
CHAPTER VI 

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INSW PORTAL USER 
Article 9 

(1) The user parties, to be able to access the INSW Portal, shall have the 
INSW access right. 

(2) Further provisions on granting access rights as intended in paragraph 
(1) shall be regulated by the Ministry of Finance. 
Article 10 

(1) Each recipient INSW access right responsible for maintaining the 
security on the use of this access right. 

(2) The receiver of INSW access right responsible for any data submitted 
to the INSW Portal. 

(3) INSW Portal user that submit data through INSW Portal are required to 
provide back up data. 

(4) Each INSW Portal user agency shall determined Service Level 
Arrangement to be obeyed and implemented in order to create legal certainty. 
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(5) Each INSW User Portal agency shall uses standard data elements used 
in INSW. 

 
CHAPTER VII 
AUDIT TRAIL 

Article 11 
(1) INSW Portal Operator and INSW Portal User are required to provide an 

audit trail for all activities in INSW. 
(2) Audit trail as intended in paragraph (1) is used to identify and test the 

validity of electronic transaction processing through INSW. 
(3) In case of discrepancy of data and information among the INSW Portal 

users, so the existing audit trail in INSW Portal becomes base of search. 
 

CHAPTER VIII 
FORCE MAJEURE 

Article 12 
(1) In case of INSW Portal can not function due to force majeure, the 

handling of customs documents and clearance of cargos are implemented through 
emergency procedures. 

(2) Emergency procedures as intended in paragraph (1) shall be further 
regulated by the Ministry of Finance. 

 
CHAPTER IX 

OTHER PROVISIONS 
Article 13 

(1) Prior to the establishment of INSW Operator as intended in Article 4 
paragraph (3), the INSW management responsible party conducted by NSW 
Preparation Team, chaired by the Minister of Finance. 

(2) NSW Preparation Team membership structure as intended in 
paragraph (1) shall be determined by the Coordinating Minister for the Economy. 
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Article 14 
Employers consisting of exporters, importers, shipping agents and 

customs settlement service providers who use the service through the INSW Portal 
are charged in accordance with applicable regulations. 
Article 15 

(1) Ministry/Non Ministerial Government Agency or other agencies related 
to exports and/or imports, gradually mandatory shall use INSW system at the latest 
by the end of September 2008. 

(2) Phasing as intended in paragraph (1) shall be determined by the 
Minister of Finance. 

 
CHAPTER X 
CLOSING 

Article 16 
Further provisions required for the implementation of this Presidential 

Regulation in each user agency regulated collectively or individually with the 
Ministerial Regulation or Head of User Agency. 
Article 17 

This Presidential Regulation shall come into force on the date of 
stipulation. 
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ภาคผนวก ค 
Decree of the Minister of Finance No.1049/KMK.01/2006 

 
CONCERNING 

APPOINTMENT OF BATAM AND TANJUNG PRIOK SEAPORT JAKARTA AS PILOTING 
NATIONAL SINGLE WINDOWS LOCATIONS 

THE MINISTER OF FINANCE, 
Considering: 

a. that persuade to decree of the Coordinante Minister for Economy No. KEP-
22/M/EKON/03/2006 on the team for preparation of national single 
window, the Minister of Finance has been stipulated as the chairman of 
the team for preparation of national single window; 

b. that in accordance with decision of plenary meeting of the task force team 
for preparation of national single window in Jakarta on March 15, attended 
by the Minister of Finance, Minister of Trade and Minister of Transportation, 
Batam and Tanjung Priok has been stipulated as locations of pilot project 
of national single window with the target of completion being late 
December 2006 for Tanjung Priok seaport Jakarta; 

c. that based on the consideration as described in a and b above, it is 
necessary to stipulate a decree of the Minister of Finance on appointment 
of Batam and Tanjung priok seaport Jakarta as piloting national single 
window locations; 

 
In view of: 

1. Law No. 10/1995 on customs (statute book of 1995 No. 75, supplement to 
statute book No. 3612) as has already been amended by Law No. 17/2006 
concerning the amendment to Law No. 10/1995 on customs (statute book 
of 2006 No. 93) 

2. No. 17/2003 on State Finance (statute book of 2003 No. 47, supplement to 
statute book No. 4286); 
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3. Law No. 1/2004 on State Treasury (Statute book of 2004 No. 5, supplement 
to Statute book No. 4355); 

4. Presidential decree No. 42/2002 on technical guidelines on realization of 
the state budget of revenue and expenditure (Statute book of 2002 No. 73, 
Supplement to Statute book No. 4214) as has already been amended by 
Presidential decree No. 72/2004 (Statute book of 2004 No. 92, supplement 
to Statute book No. 4418); 

5. Presidential decree No. 54/2002 on the coordinating team for encouraging 
the traffic of exported and imported goods, as has already been amended 
several times and the latest by presidential decree No. 24/2005; 

6. Decree of the Coordinating Minister for Economy No. KEP-22/M-
EKON/03/2006 on the team for preparation of national single window; 

 
Observing: 

1. Presidential instruction No. 4/2004 on policy making in state ministries and 
non-ministerial government institutions; 

2. Presidential instruction No. 3/2006 on investment climate policy package; 
 

HAS DECIDED: 
To stipulate: 

THE DECREE OF THE MINISTER OF FINANCE ON APPOINTMENT OF BATAM AND 
TANJUNG PRIOK SEAPORT JAKARTA AS PILOTING NATIONAL SINGLE WINDOWS 
LOCATIONS 

 
First: 

To appoint Batam and Tanjung Priok seaport Jakarta as piloting national single 
windows location with the target of completion as follows; 

a. late December 2006, in the case of Batam; and 
b. late June 2007, in the case of Tanjung Priok seaport, Jakarta. 

 



188 
 

Second: 
To apply trial rune of electronic system integration to customs clearance and 

port clearance processes for several kinds of exported or imported goods on the 
basis of the classification system of goods (HS). 

 
Third: 

In the framework of the piloting, information technology facilities and 
infrastructure currently used by the directorate general of customs and excise shall 
be used. 

 
Fourth: 

All costs needed for implementing the piloting shall be borne by the state 
budget of revenue and expenditure. 

 
Fifth: 

The decree shall come into force as from the date of stipulation.
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ภาคผนวก ง 
Regulation of the Minister of Trade No. 28/M-DAG/PER/6/2009 

 
CONCERNING 

PROVISIONS ON EXPORT AND IMPORT LICENSE SERVICE BY ELECTRONIC SYSTEM  
THROUGH INATRADE IN THE FRAMEWORK OF INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW 

BY GRACE OF THE ALMIGHTY GOD, 
THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, 

 
Considering: 

a. that in the framework of enhancing effective/ efficient and transparent 
licensing service for business communities to support the smooth and 
speed of the flow of goods in the export and/or import! it is necessary to 
apply an electronic licensing service system; 

b. that in order to implement the provision of Article 16 of Presidential 
Regulation No. 10/2008 concerning the Operation of Electronic System in 
the framework of Indonesia National Single Window; 

c. that based on the considerations as intended in points a and b it is 
necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Trade; 

In view of: 
1. Trade Law 1934 (Statute Book No. 86/1938); 
2. Law No. 7/1994 concerning Ratification of Agreement Establishing The 

World Trade Organization (Statute Book of the Republic of Indonesia             
No. 57/1994, Supplement to Statute Book of the Republic of Indonesia  
No. 3564); 

3. Presidential Decree No. 260/1967 concerning the Affirmation of Tasks and 
Responsibility of the Minister of Trade in the Field of Foreign Trade; 

4. Presidential Decree No. 187/M/2004 concerning the Establishment of 
United Indonesia Cabinet as already amended several times and the latest 
by Presidential Decree No. 171/M/2005; 
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5. Presidential Regulation No. 9/2005 concerning Status, Tasks, Functions, 
Organizational Structures and Working Arrangements of State Ministries of 
the Republic of Indonesia as amended several times and the latest by 
Presidential Regulation No. 20/2008; 

6. Presidential Regulation No. 10/2005 concerning First Echelon Organizational 
Units and Tasks of State Ministries of the Republic of Indonesia as 
amended several times and the latest by Presidential Regulation No. 
50/2008; 

7. Presidential Regulation No. 10/2008 concerning the Operation of Electronic 
System in the Framework of Indonesia National Single Window; 

8. Decision of the Minister of Industry and Trade No. 229/MPP/Kep/7/1997 
concerning General Provision in Import; 

9. Decision of the Minister of Industry and Trade No. 230/MPP/Kep/7/1997 
concerning Goods Subject to Import Control as amended several times 
and the latest by Decision of the Minister of Industry and Trade No. 
406/MPP/Kep/6/2004; 

10. Decision of the Minister of Industry and Trade No. 558/MPP/Kep/12/1998 
concerning General Provisions in Export as amended several times and the 
latest by Regulation of the Minister of Trade No. 01/M-DAG/PER/1/2007; 

11. Regulation of the Minister of Trade No. 01/M-DAG/PER/3/2005 concerning 
Organization and Working Arrangement of the Ministry of Trade as 
amended several times and the latest by Regulation of the Minister of 
Trade No. 24/M-DAG/PER/6/2009; 

 
HAS DECIDED: 

To stipulate: 
REGULATION OFTHE MINISTER OF TRADE CONCERNING PROVISIONS ON 

EXPORT AND IMPORT LICENSE SERVICE BY ELECTRONIC SYSTEM THROUGH 
INATRADE IN THE FRAMEWORK OF INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW 
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Article 1 
in this Ministerial Regulation: 

1. License is the granting of legality to applicants in the form of either 
recognition, appointment, stipulation, approval or registration. 

2. Electronic System is a system operated to gather, prepare, store, process, 
analyze and disseminate electronic information. 

3. Portal is a system which would integrate information that assures the 
security of data and information as well as integrate flow and process of 
information between internal systems automatically. 

4. Indonesia National Single Window, hereinafter abbreviated as INSW is a 
national Indonesia system enabling the single submission of data and 
information, single and synchronous processing of data and information 
and single decision-making for customs release and clearance of cargoes. 

5. INATRADE is an electronic export and/or import licensing system within the 
Ministry of Trader which is realized on-line through internet. 

6. Applicant shall be individual, business entity, legal entity, government 
institution or institution of other country using INATRADE for securing 
licensing. 

7. Electronic Document shall be every kind of electronic information made, 
disseminated, sent, received or saved in analog, digital, electromagnetic, 
optical or such kind, which may be seen, displayed and/or heard through 
computer or electronic system, including but not limited to meaningful 
writings, voices, pictures, maps, designs, photos or such kind, letter, marks, 
number, access code, symbol or perforation that could be understood by 
persons capable of understanding them. 

8. Access Right is a right granted to conduct interaction with an independent 
electronic system or network. 

9. Foreign Trade Service Unit hereinafter called UPP is an unit receiving 
licensing application, recommendation (supporting document), and 
conveying export and/or import licensing which is issued by the Directorate 
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General of Foreign Trade manually or electronically in the framework of 
the implementation of INATRADE. 

10. Standard Operating Procedure hereinafter called SOP is a written 
standard/guidance containing procedures or phases which must be 
followed to settle a process of export and/or import licensing in the 
framework of the application of INSW system. 

11. Service Level Arrangement, hereinafter called SLA is a service level which 
must be obeyed and implemented by manager of INATRADE to provide 
export and/or import licensing service in the framework of the application 
of INSW system. 

12. Director General is Director General of Foreign Trade, Ministry of Trade. 
13. Minister is Minister in charge of trading. 

Article 2 
(1) Export and/or import licensing service shall be realized gradually by an 

electronic system through portal INATRADE. 
(2) Portal INATRADE as intended in paragraph (1) use the domain name 

http://inatrade.depdag.go.id. 
(3) Kinds of the licensing as intended in paragraph (1) is stipulated further by 

the Director General on behalf of the Minister. 
Article 3 

The licensing service as intended in Article 2 paragraph (1) may only be 
provided for applicants having Access Right. 

Article 4 
(1) Access Right as intended in Article 3 may be obtained by the following 

procedures: 
a. applicants register through http://inatrade.depdag.go.id by 

completing the available form completely and truthfully as well as 
submit print out thereof to officer of INATRADE; and 

b. Applicants must submit the required documents in the form of soft: 
copy by showing the original documents which remain valid. 
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(2) The original documents as intended in paragraph (1) b shall be as follows: 
a. Corporate registry number (TDP); and 
b. Taxpayer Code Number (NPWP). 

(3) The documents as intended in paragraph (2) shall be validated by 
INATRADE officer. 

(4) Data in the form and documents as intended in paragraph (1) and 
paragraph (2) may be verified in the field by a team established by the 
Director General, before or after the issuance of approval of Access Right. 

Article 5 
(1) The Minister appoints the Director General to approve or reject the 

application for securing as well as revoke Access Right. 
(2) The Director General delegates authority to approve, reject or revoke as 

intended in paragraph (1) to the Director of Export and Import Facilitation 
or the appointed official. 

(3) The approval of Access Right shall be issued in not later than 10 (ten) 
working days as from the date of receipt of the documents as intended in 
Article 4 paragraph (1) b completely and truthfully. 

(4) The rejection of Access Right shall be issued in not later than 10 (ten) 
working days as from the date of delivery of the documents to in Article 4 
paragraph (1) b and shall be accompanied by reason for rejection. 

(5) The approval of Access Right as intended in paragraph (3) may be revoked 
in the case of untrue data being found from the result of verification as 
intended in Article 4 paragraph (4). 

Article 6 
Applicants already securing Access Right shall abide by all provisions 

mentioned in the document of approval of Access Right. 
Article 7 

(1) Applicants already securing Access Right shall submit licensing application 
by using the application form in INATRADE portal and follow the stipulated 
procedures. 
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(2) In case of the licensing as intended in paragraph (1) requires 
recommendation and/or other documents from other technical 
institutions: 

a. the applicants shall submit electronically the required 
recommendation and/or other documents to the Ministry of Trade 
if the related technical institutions have operated electronic system 
and been integrated with INATRADE; 

b. the applicants shall convey manually the required 
recommendation and/or other documents to the Ministry of Trade 
if the related technical institutions have not operated electronic 
system and been not integrated with INATRADE yet. 

Article 8 
(1) The licensing application as referred to in Article 7 shall be processed 

further by technical directorate in accordance with SOP and SLA on the 
basis of category of the respective business communities and/or kinds of 
licensing. 

(2) The technical directorate as intended in paragraph (1) shall cover: 
a. the Directorate of Export of Agricultural and Forestry Products; 
b. the Directorate of Export of Industrial and Mining Products; 
c. the Directorate of Import; and 
d. the Directorate of Goods Quality Supervisory and Control. 

(3) Further provision on SOP and SLA for' each kind of licensing shall be 
stipulated by the Director General on behalf of the Minister. 

Article 9 
(1) The technical directorate as intended in Article 8 paragraph (2) shall issue 

licensing in accordance with SOP and SLA. 
(2) The technical directorate as intended in Article 8 paragraph (2) may reject 

licensing application in case of: 
a. administrative requirements being not complete; 
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b. information showing that name, kind and designation of goods are 

not suitable to the applied; and/or 
c. INATRADE system denying entry of invalid data. 

(3) The licensing or rejection as intended in paragraph (1) and paragraph (2) 
shall be issued in the form of electronic document and printout (hard 
copy). 

(4) Printout (hard copy) of licensing or rejection of application shall be taken 
in UPP. 

(5) Licensing already issued in the form of electronic document as intended in 
paragraph (3) and other export and/or import complementary documents 
shall be sent through INATRADE to portal INSW to fulfill customs 
obligations. 

Article 10 
(1) In case of electronic system not working because of force majeur, export 

and/or import licensing service shall be done manually. 
(2) The force majeur as intended in paragraph (1) may be in the form of: 

a. natural disaster, such as flooding, earthquake, land slide, and other 
disasters occurring naturally; 

b. fire, blackout and theft of equipment; and/or 
c. damage and failure of facilities and infrastructure supporting 

electronic system more than 4 (four) hours. 
Article 11 

(1) Access Right to INATRADE service shall expire in case of: 
a. owners of the Access Right not using their Access Right for 6 (six) 

months consecutively; 
b. owners of Access Right submitting application for manager of 

INATRADE to terminate their Access Right to INATRADE service; 
c. owners of Access Right violating the provision in Article 6; 
d. manager of INATRADE considering that owners of Access Right 

misuse service; 
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e. manager of INATRADE receiving a written request from related 

technical institution with respects to violation in export and/or 
import committed by the owner of Access Right; or 

f. manager of INATRADE executing a must to terminate the Access 
Right in the framework of implementing the provisions of 
legislation. 

(2) The termination of the Access Right as intended in paragraph (1) shall be 
done manually and/or electronically. 

(3) The termination of the Access Right as intended in paragraph (1) e shall be 
done after coordinating with related technical institution. 

Article 12 
(1) Applicants already securing the Access Right shall continue to be 

permitted to submit licensing application manually up to 6 (six) months as 
from the date when the Access Right is obtained. 

(2) After 6 (six) months as from the date of securing of the Access Right as 
intended in paragraph (1), applicants shall submit licensing application by 
an electronic system. 

(3) Licensing issued on the basis of the manual licensing application as 
intended in paragraph (1) and license already is issued before the 
enforcement of this Ministerial Regulation by INATRADE management shall 
be sent through INATRADE to INSW portal to fulfill customs obligation. 

Article 13 
INATRADE shall be operated by a Management Team of INATRADE who is 

stipulated by the Minister. 
Article 14 

All costs arising from the implementation of INATRADE shall be borne by the 
State Budget of Revenue and Expenditure (APBN) of the Ministry of Trade. 

Article 15 
Further provision on the implementation of this Ministerial Regulation shall 

be stipulated by the Director General. 
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Article 16 
This Ministerial Regulation shall come into force after 60 (sixty) days as from 

the date of stipulation. 
For public cognizance, this Ministerial Regulation shall be announced by 

placing it in State Gazette of the Republic of Indonesia. 
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ภาคผนวก จ 
Decree of the Minister of Communication and Information Technology 

No.44/PER/M.KOMINFO/10/2009 

 
ON   

THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC SYSTEM IN THE FRAMEWORK 
OF INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW WITHIN THE PURVIEW OF 

THE DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY 
 

BY THE GRACE OF GOD, THE ALMIGHTY 
 

MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY, 
 

Considering:  
a. that in order to support the use of electronic system in handling  customs  

and  licensing  documents  related  to  the import of telecommunication 
tools and equipment and to implement the provision of Article 16 of the 
Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 10 Year 
2008 on the Use of Electronic System in the framework of Indonesia 
National Single Window, it is considered necessary to ratify a Decree of 
the Minister of Communication and Information Technology on the 
Implementation of Electronic System in the framework of Indonesia 
National Single Window within the purview of the Department of 
Communication and Information Technology.  

Bearing in mind:  
1. Law of the Republic of Indonesia Number 36 Year 1999 on 

Telecommunication (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 
154 Year 1999, Additional State Gazette of the Republic of Indonesia 
Number 3881);  
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2. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 52 Year 2000 
on the Provision of Telecommunication (State Gazette of the Republic of 
Indonesia Number 107 Year 2000, Additional State Gazette of the 
Republic of Indonesia Number 3980);   

3. Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 9 Year 2005 
on Positions, Tasks, Functions, Organizational Structure and Working of 
State Ministries of In case the English translation gives rise to different 
interpretation, please refer to the original version in Indonesian language 
the Republic of Indonesia as amended latest by the Decree  of the 
President of the Republic of Indonesia  Number 20  Year 2008 

4. Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 10 Year 
2005 on Organizational Units and Functions of Echelon 1 of State 
Ministries of the Republic of Indonesia as amended latest by the Decree 
of the President of the Republic of Indonesia Number 21 Year 2008;  

5. Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 10 Year 
2008 on Use of Electronic System in the Framework of Indonesia National 
Single Window;    
 

DECIDES 
 

To ratify  
THE DECREE OF THE MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATION 

TECHNOLOGY ON THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC SYSTEM IN THE 
FRAMEWORK OF   INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW WITHIN THE  
PURVIEW OF THE DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND INFORMATION 
TECHNOLOGY.   
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CHAPTER I 
GENERAL PROVISIONS  

 
Article 1 
In this Ministerial Decree, what is meant by  :   
1. Electronic system is a system to colllect, prepare, keep process, analyze, and 

disseminate electronic information;   
2. Indonesia National Single Window hereinafter called INSW is  an Indonesian 

national system which makes it possible to  
provide single submission of data and information, single and synchronous 
processing of data and information, and single decision-making for customs release 
and clearance of cargoes;   

3. INSW Portal is a system that carries out information integration relating to the 
handling process of customs release and clearance of cargoes document, 
guarantees the security of data and information and integrates automatically the 
channel and process  of  information between internal systems, that covers the 
customs, licensing, sea ports/airports  system,  and other systems that have to do 
with the handling process of customs release and clearance of cargoes 
documents.  

4. The customs and licensing document is a certificate of telecommunication tools 
and equipment or a declaration letter issued by the Director General or by an 
assigned official;   

5. Minister is the Minister of Communication and Information Techology;                        
6. Director General is the Director General of Post and Telecommunication.   
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CHAPTER II 
ELECTRONIC SYSTEM IN THE FRAMEWORK OF ISNW 

 
Article 2   
The handling of customs and licensing document that concerns the export and/or 

import of telecommunication tools and equipment within the purview of the 
Department of Communication and Information Technology uses electronic  
system in the framework of INSW.   

Article 3   
The electronic system in the framework of INSW within the purview of the 

Department of Communication and Information Technology referred to in Article 2 
is implemented by the Director General 

 
CHAPTER III 

THE PROCEDURE OF IMPLEMENTATION  
Article 4  
The Service Level Arrangement in the form of Standard Operating   

Procedure is further regulated by the Director General.   
Article 5   

The implementation of the handling of customs and licensing document referred 
to in Article 2 may still be done manually in case:  
a. there is no access available yet to the electronic system portal in the 

framework of INSW;   
b. there is a disturbance to the system caused by the situation of force majeure.   

CHAPTER IV   
OTHER PROVISION   

Article 6   
The handling of customs and licensing document concerning the export and/or 

import within the purview of the Department of Communication and Information 
Technology using electronic system in the framework of ISNW for tools and 
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equipment other than telecommunication tools and equipment is regulated in a 
separate Ministerial Decree.   

 
CHAPTER V 

FINAL PROVISION   
Article 7   
This Ministerial Decree shall come into force on the date of its ratification.  
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ภาคผนวก ฉ 
Regulation of the State Minister for Environmental Affairs 

Number 02 of 2010 
 

THE STATE MINISTRY FOR ENVIRONMENTAL AFFAIRS, 
Considering: 

a. that pursuant to the provision of Article 6 of Government Regulation 
Number 74 Year 2001 regarding Management of Hazardous and Toxic 
Substances, every hazardous and toxic substance shall be registered by 
producers and/or importers; 

b. that based on the consideration as meant in letter a and in order to 
implement the provision of Article 16 of Presidential Regulation Number 
10 Year 2008 regarding the Operational of Electronic System in the 
Framework of Indonesia National Single Window, it is necessary to 
stipulate a regulation of the State Minister for Environmental Affairs 
regarding the Application of Electronic Registration System of Hazardous 
and Toxic Substance in the Framework of Indonesia National Single 
Window in the Ministry of Environmental Affairs; 

In view of: 
1. Law Number 19 Year 2009 regarding Ratification of Stockholm Convention 

concerning Persistent Organic Pollutants (Statute Book of the Republic of 
Indonesia Year 2009 Number 89, Supplement to Statute Book of the 
Republic of Indonesia Number 5020); 

2. Law Number 32 Year 2009 (BN No.7933 pages 11A-27A and so on) 
regarding Environmental Protection and Management (Statute Book of the 
Republic of Indonesia Year 2009 Number 140, Supplement to Statute 
Book of the Republic of Indonesia Number 5059); 

3. Government Regulation 74 Year 2001 regarding Management of Hazardous 
and Toxic Substances (Statute Book of the Republic of Indonesia Year 
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2001 Number 138, Supplement to Statute Book of the Republic of 
Indonesia Number 4153); 

4. Presidential Regulation Number 10 Year 2008 regarding the Operation of 
Electric System in the Framework of Indonesia National Single Window; 

 
DECIDES: 

To stipulate: 
REGULATION OF THE STATE MINISTER FOR ENVIRONMENTAL AFFAIRS 

REGARDING THE APPLICATION OF ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEM OF 
HAZARDOUS AND TOXIC SUBSTANCES IN THE FRAMEWORK OF INDONESIA 
NATIONAL SINGLE WINDOW IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENTAL AFFAIRS. 

Article 1 
Referred to in this regulation as: 

1. Hazardous and Toxic Substances hereinafter abbreviated to B3 shall be 
substances, energies and/or components potential to pollute and/or 
destroy environment and/or endanger environment, health, continuity of 
human life as well as other creatures directly and in directly because of 
their characteristics and/or concentration. 

2. Registration of B3 shall be the registration and number of B3 in the 
territory of the Republic of Indonesia. 

3. Import of B3 shall be an activity importing B3 into Indonesia customs area. 
4. Export of B3 shall be an activity taking out of B3 from Indonesia customs 

area. 
5. Electronic system shall be a system used for collecting, preparing, storing, 

processing, analyzing and disseminating electronic information. 
6. Indonesia National Single Window hereinafter abbreviated to INSW shall 

be Indonesian national system enabling single submission of data and 
information, single and synchronous processing of data and information 
and single decision-making for customs release and clearance of cargoes. 
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Article 2  
Electronic registration of B3 shall aim at handling customs documents 

related to licensing and/or requirement for the import and/or export of 
B3 in the framework of INSW 

Article 3 
(1) Importers of B3 and/or exporters of B3 shall be obliged to register B3 at 

the Ministry of Environmental Affairs. 
(2) The registration as meant in paragraph (1 shall be done electronically 

through INSW System.) 
(3) The standard operating procedure for INSW in the Ministry of 

Environmental Affairs shall be contained in Attachment I, which 
constitutes an integral part of this regulation 

Article 4 
The registrations as meant in Article 3 paragraph (1) may be executed 

manually if; 
a. the electronic system does not work because of natural disaster, 

malfunction in any of the systems, application failure and/or 
inaccessible website; and/or 

b. internet network is not available adequately for applicant. 
Article 5 

(1) The registration of B3 as meant in the Article 3 and Article 4 may be 
submitted by applicant by using the form of B3 registration as contained 
in Attachment II, which constitutes an integral part of this regulation. 

(2) Every application for the registration of B3 as meant in paragraph (1) shall 
be accompanied by: 
a. deed of establishment of company; 
b. trading business license; 
c. trading business registration number; 
d. taxpayer code number (NPWP); 
e. importer identity number (API); 
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f. material safety data sheet (MSDS); 
g. certificate of analysis; and 
h. photo of storage warehouse 

(3) Besides the requirement as meant in paragraph (2), in the case of B3 
being used as pesticides and/or active agents of pesticides, the 
registration applicant shall enclose letter of brand holder of pesticide 
registration from the Minister of Agriculture. 

(4) Besides the requirements as meant in paragraph (2), in the case of B3 
being categorized as ozone depleting substance, the registration 
application shall enclose letter of recognition of producer importer of 
ozone destructing substance (IP-BPO) or letter of recognition of approved 
importer of ozone destructing substance (IT-BPO) from the Ministry of 
Trade. 

(5) Besides the requirements as meant in paragraph (2), in the case of B3 
being categorized as B3 with limited use according to legislation in force, 
the registration applicant shall enclose letter of approval of notification of 
B3 from the Ministry of Environmental Affairs. 

(6) Besides the requirements as meant in paragraph (2), in the case of the 
registration applicant shall enclose power of attorney from the owner of 
B3. 

Article 6  
(1) The registration of B3 as meant in Article 3 and Article 4 shall be 

executed by Deputy Minister in charge of B3 Management Affairs. 
(2) The Deputy Minister as meant in paragraph (1) shall be obliged to issue 

certificate of registration of B3 in no later than 5 (five) working days as 
from the date of receipt of complete and true application. 

Article 7 
The regulation shall come into force as from the date of stipulation. 
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ภาคผนวก ช 
Regulation of the Minister of Trade No. 40/M-DAG/PER/10/2010 

 
CONCERNING 

KINDS OF EXPORT AND IMPORT LICENSE, STANDARD OPERATING PROCEDURE AND 
SERVICE LEVEL ARRANGEMENT BY ELECTRONIC SYSTEM THROUGH INATRADE IN THE 

FRAMEWORK OF INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW 
 

BY GRACE OF THE ALMIGHTY GOD, 
THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, 

 
Considering: 

a. that to implement provisions in Article 2 paragraph (3) and Article 8 
paragraph (3) of Regulation of the Minister of Trade No. 28/M-
DAG/PER/6/2009  
concerning Provisions on Export and Import License Service by Electronic 
System through INATRADE in the Framework of Indonesia National Single 
Window; 

b. that to improve service to the business, it is necessary to add kinds of 
services that can be served by electronic system through INATRADE in the 
framework Indonesia National Single Window; 

c. that based on considerations as intended in paragraphs a and b, it is 
necessary to stipulate Regulation of the Minister of Trade; 

In view of: 
1. Trade Law 1934 (Statute Book No. 86/1938); 
2. Law No. 7/1994 concerning Ratification of Agreement Establishing The 

World Trade Organization (Statute Book of the Republic of Indonesia No. 
57/1994, Supplement to Statute Book of the Republic of Indonesia No. 
3564); 

http://www.flevin.com/id/lgso/translations/JICA%20Mirror/english/4469_28_M-DAG_PER_6_2009_e.html
http://www.flevin.com/id/lgso/translations/JICA%20Mirror/english/4469_28_M-DAG_PER_6_2009_e.html
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3. Presidential Decree No. 260/1967 concerning the Affirmation of Tasks and 
Responsibility of the Minister of Trade in the Field of Foreign Trade; 

4. Presidential Regulation No. 10/2008 concerning the Operation of 
Electronic System in the Framework of Indonesia National Single Window; 

5. Presidential Regulation No. 47/2009 concerning Establishment and 
Organization of State Ministries; 

6. Presidential Decree No. 84/M/2009 concerning the Establishment of 
United Indonesia Cabinet II; 

7. Presidential Regulation No. 24/2010 concerning Position, Task and 
Function of State Ministries and Organization Structure, Task and Function 
of First Echelon of the State Ministries; 

8. Decree of the Minister of Industry and Trade No. 230/MPP/Kep/7/1997 
concerning Goods are regulated by Import Regulation as amended several 
times, the latest by Decree of the Minister of Industry and Trade No. 
406/MPP/Kep/6/2004; 

9. Decision of the Minister of Industry and Trade No. 558/MPP/Kep/12/1998 
concerning General Provisions in Export as amended several times and 
the latest by Regulation of the Minister of Trade No. 01/M-
DAG/PER/1/2007; 

10. Regulation of the Minister of Trade No. 28/M-DAG/PER/6/2009 concerning 
Provisions on Export and Import License Service by Electronic System 
through INATRADE in the Framework of Indonesia National Single Window; 

11. Regulation of the Minister of Trade No. 54/M-DAG/PER/10/2009 
concerning General Provisions in Import; 

12. Regulation of the Minister of Trade No. 31/M-DAG/PER/7/2010 concerning 
Organization and Working Arrangement of the Ministry of Trade; 
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HAS DECIDED: 
To stipulate: 

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE CONCERNING KINDS OF EXPORT 
AND IMPORT LICENSE, STANDARD OPERATING PROCEDURE AND SERVICE 
LEVEL ARRANGEMENT BY ELECTRONIC SYSTEM THROUGH INATRADE IN THE 
FRAMEWORK OF INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW 

Article 1 
Kinds of export and import license can be served by electronic system 

through INATRADE in the framework Indonesia National Single Window are 
as intended in Attachment I that is an integral part of this Ministerial 
Regulation. 

Article 2 
(1) Services and Kinds of export and import license as intended in Article 1 

are done based on Standard Operational Procedure and Service Level 
Arrangement. 

(2) Standard Operational Procedure as intended in paragraph (1) is stated in 
Attachment II that is an integral part of this Ministerial Regulation. 

(3) Service Level Arrangement as intended in paragraph (1) is stated in 
Attachment III that is an integral part of this Ministerial Regulation. 

Article 3 
When this Ministerial Regulation come into force, Regulation of the Minister 

of Trade No. 30/M-DAG/PER/6/2009 concerning Kinds of Export and Import 
License, Standard Operating Procedure and Service Level Arrangement by 
Electronic System through INATRADE in the Framework of Indonesia 
National Single Window is revoked and declared null. 

Article 4 
This Ministerial Regulation shall come into force on the date of stipulation. 
For public cognizance, this Ministerial Regulation shall be promulgated by 

placing it in the State Gazette of the Republic of Indonesia. 
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ภาคผนวก ซ 
Circular of the Director General of Customs and Excise  

No. SE-2/BC/2010 
 

CONCERNING 
USING PRINT OUT TO COMPLY PROVISION ON THE PROHIBITION/ RESTRICTION FROM 

INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (NSW) PORTAL 
DIRECTOR GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE, 

 
To: 

1. Head of Regional Offices of Directorate General of Customs and Excise 
2. Head of Main Service Offices of Customs and Excise Type A Tanjung Priok 
3. Head of Main Service Offices of Customs and Excise Type B Batam 
4. Head of Supervisory and Service Offices of Customs and Excise 
in all over Indonesia 
 

In connection with the enactment of the full application (mandatory) of INSW portal 
in some Customs Offices and to provide uniformity of service associated with the 
delivery of the print out (hardcopy) to comply provision on the prohibition/restriction, 
following are as guidelines: 
1. That up to now there is a difference adoption by Customs and Excise Officials in 

charge of checking prohibition/restriction goods on the fulfillment of the 
required documents in the filing of Notification of Imported Goods (PIB) in the 
form of import permit of the prohibition/restriction goods from the relevant 
technical agencies as intended in Attachment I roman I paragraph 7.4.2.4. 
Regulation of the Director General of Customs and Excise No. 42/BC/20O8 
concerning Implementation Guideline for Releasing Imported Goods For Used 
as amended by the Regulation of the Director General of Customs and Excise 
No. P-08/BC/2009 that request original documents from the relevant 
technical agencies. 
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2. In connection with the foregoing, in the case of PIB is applied by using INSW portal, 
permit to import prohibition/restriction goods from the relevant technical 
agencies can be presented in the form of print out from the INSW portal and 
do not need to attach the original document. 

This was stated to be implemented with full responsibility.
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ภาคผนวก ฌ 
“CUSTOMS ACT REVISED EDITION ” (Singapore) 
 

PART XII MISCELLANEOUS PROVISIONS 
SECTION 86. Computer service 

(1) The Director-General may establish and operate a computer service and 
make provision for any manifest, return, list, statement, declaration, direction, notice, 
permit, receipt or other document required or authorised by this Act to be made, 
served or submitted by electronic transmission (referred to in this Act as an 
electronic notice). 
 (2) A registered user may, in accordance with the regulations made under 
subsection (13), make and serve an electronic notice to the computer account of the 
Director-General. 

(3) The Director-General or any person authorised by him may, in accordance 
with the regulations made under subsection (13), make and serve an electronic 
notice to the computer account of a registered user. 

(4) Where an electronic notice is transmitted to the computer account of the 
Director-General using the authentication code assigned to a registered user — 

(a) with or without the authority of the registered user; and 
(b) before the notification to the Director-General by the registered user in 

the prescribed manner, of cancellation of the authentication code, 
that notice shall, for the purposes of this Act, be presumed to be made by 

the registered user unless he adduces evidence to the contrary. 
(5) Where the registered user alleges that he has transmitted no such 

electronic notice referred to in subsection (4), the burden is also on him to adduce 
evidence of that fact. 

(6) For the purposes of this Act, an electronic notice or a copy thereof 
shall not be inadmissible in evidence merely on the basis that it was transmitted 
without the making or delivery of any equivalent document or counterpart in paper 
form. 
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(7) Notwithstanding any other written law, in any proceedings under this Act, 
an electronic notice or a copy thereof (including a print-out of that notice or copy) or 
any database report (including a print-out of that report) relating to that notice — 

(a) certified by the Director-General to contain all or any information 
transmitted in accordance with this section; and 

(b) duly authenticated in the manner specified in subsection (8) or is 
otherwise duly authenticated by showing that there is no material discrepancy 
between the electronic notice or copy thereof certified by the Director-General and 
the copy of the same electronic notice kept by an independent record keeper 
appointed under any regulations made under subsection (13), 

shall be admissible as evidence of the facts stated or contained therein. 
(8) For the purposes of this section, a certificate — 

(a) giving the authentication code and other particulars of any user and 
device (if known) involved in the production and transmission of, and identifying the 
nature of, the electronic notice or copy thereof; and 

(b) purporting to be signed by the Director-General or by a person 
occupying a responsible position in relation to the operation of the computer service 
at the relevant time, 

shall be sufficient evidence that the electronic notice or copy thereof has 
been duly authenticated, unless the court, in its discretion, calls for further evidence 
on this issue. 

(9) Where an electronic notice or a copy thereof is admissible under 
subsection (7), it shall be presumed, until the contrary is proved, that the contents of 
the electronic notice or copy thereof have been accurately transmitted. 

(10) The Director-General may, for the purpose of facilitating any electronic 
transmission under this section, approve the use in any such electronic transmission 
of symbols, codes, abbreviations or other notations to represent any particulars or 
information required under this Act. 

(11) Any officer of customs or any other person employed in the 
administration of this Act shall not be treated as having contravened any provision of 
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any written law relating to confidentiality or secrecy merely because he 
communicates to the independent record keeper or his employee or permits the 
independent record keeper or his employee to have access to any electronic notice 
or any information contained therein. 

(12) The independent record keeper, his employee and any person 
transmitting an electronic notice on behalf of another person shall not divulge or 
disclose the contents of any electronic notice or a copy thereof without the prior 
written consent of the Director-General. 

(13) The Minister may make regulations — 
(a) prescribing the conditions for subscription to the computer service, 

including the manner in which the authentication codes are to be assigned; 
(b) prescribing the manifests, returns, lists, statements, declarations, 

directions, notices, permits, receipts or any other document which may be 
transmitted through the computer service including the form and manner in which 
they are to be transmitted; 

(c) for the correction of errors in or amendments to electronic notices; 
(d) prescribing the procedure for use of the computer service including 

the procedure in circumstances where there is a breakdown or interruption in the 
service; 

(e) for the appointment of an independent record keeper to be charged 
with the duty to maintain for a prescribed period a record of all the electronic 
notices and transactions made through the data service provider between the 
Director-General and the registered users, such a duty to include keeping the 
database reports; 

(f) for the independent record keeper to produce a copy of the relevant 
record pertaining to any electronic notice or a copy thereof to either the Director-
General or the registered user, whose electronic notice is in issue, when requested 
by either party to do so; 
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(g) for the standards of security, confidentiality, data integrity and 
conduct of the computer service and for the review of the operations and activities 
of the data service provider by such authority or expert as may be prescribed; and 

(h) generally for the better provision of the computer service.
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ภาคผนวก ญ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับการน าเข้า การส่งออก การน าผ่าน  
และโลจิสติกส์ พ.ศ. 2557 

 
 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ การอ านวยความสะดวกทางการค๎า
ระหวํางประเทศ และการให๎บริการของรัฐที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐาน อีกทั้งเพ่ือให๎
สอดคล๎องกับความตกลงวําด๎วยการอ านวยความสะดวกด๎านศุลกากรด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
อาเซียน (Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window) จึงจ าเป็นต๎อง
จัดให๎มีระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) และ
ก าหนดให๎การขอและการออกใบอนุญาต ใบรับรอง หรือเอกสารอื่นใด เกี่ยวกับการน าเข๎า การสํงออก 
การน าผําน และโลจิสติกส์ สามารถด าเนินการได๎ในรูปแบบของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8) แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผํนดิน พ.ศ. 2534 หัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติในฐานะผู๎ใช๎อ านาจนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 จึงวางระเบียบไว๎ดังตํอไปนี้ 
  ข๎อ 1 ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการน าเข๎า การสํงออก การน าผําน และโลจิสติกส์ พ.ศ. 2557” 
  ข๎อ 2 ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป 
  ข๎อ 3  นอกจากที่บัญญัติไว๎ในระเบียบนี้ ในการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให๎
หนํวยงานของรัฐด าเนินการและปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด๎วย 
  ข๎อ 4  ในระเบียบนี้ 
 “การเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความวํา การเชื่อมโยงข๎อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร๎เอกสาร ระหวํางระบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหนํวยงานของรัฐ หรือระหวําง
ระบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหนํวยงานของรัฐกับเอกชน ที่เกี่ยวข๎องในกระบวนการการน าเข๎า      
การสํงออก การน าผําน และโลจิสติกส์ โดยผํานระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
(National Single Window) 
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 “ระบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความวํา ระบบข๎อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการ           
การน าเข๎า การสํงออก การน าผําน และโลจิสติกส์ที่จัดท าขึ้นในรูปของอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประโยชน์  
ในการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให๎หมายความรวมถึงระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) ด๎วย 
 “ใบอนุญาต” หมายความวํา ใบอนุญาตน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ และให๎
หมายความรวมถึงใบรับรองหรือเอกสารอ่ืนใดที่หนํวยงานของรัฐเป็นผู๎ออกให๎ เพ่ือการน าเข๎า การสํงออก 
การน าผําน และโลจิสติกส์ 
 “โลจิสติกส์” หมายความวํา กระบวนการด าเนินการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับการจัดการคลังสินค๎า การขนสํง การเคลื่อนย๎าย การจัดเก็บ การรวบรวม หรือการกระจาย
สินค๎าหรือบริการ รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้ ไมํรวมถึงการบริการขนสํงผู๎โดยสาร 
 “ผู๎ขอ” หมายความวํา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาต
จากหนํวยงานของรัฐ 
 “หนํวยงานของรัฐ” หมายความวํา กระทรวง ทบวง กรม สํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม ราชการสํวนภูมิภาค ราชการสํวนท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา และให๎หมายความรวมถึงนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลซึ่งมีอ านาจหน๎าที่
ด าเนินงานของรัฐไมํวําในการใด ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน าเข๎า การสํงออก การน าผําน และโลจิสติกส์ 
  ข๎อ 5  ให๎หนํวยงานของรัฐที่ต๎องปฏิบัติตามระเบียบนี้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่งหรือข๎อก าหนดเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือข๎อก าหนดนั้น เมื่อได๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล๎วให๎ใช๎บังคับได๎ 
  ข๎อ 6  ให๎หนํวยงานของรัฐผู๎มีหน๎าที่พิจารณาออกใบอนุญาตให๎กับผู๎น าเข๎า สํงออก น าผําน 
และโลจิสติกส์ จัดให๎มีระบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประโยชน์ในการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์          
ที่เก่ียวข๎องในกระบวนการการน าเข๎า การสํงออก การน าผําน และโลจิสติกส์ 
  ข๎อ 7  เมื่อผู๎ขอสํงข๎อมูลค าขออนุญาตซึ่งสินค๎าที่ต๎องมีใบอนุญาตในการน าเข๎า การสํงออก 
การน าผําน และโลจิสติกส์ ตํอหนํวยงานของรัฐผู๎มีหน๎าที่พิจารณาออกใบอนุญาต ให๎หนํวยงานของรัฐ
พิจารณาค าขออนุญาตและแจ๎งผลการอนุญาตให๎กรมศุลกากรทราบโดยผํานระบบการเชื่อมโยงข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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 ในกรณีที่หนํวยงานของรัฐใดมีอ านาจตามกฎหมายและได๎รับมอบอ านาจจากหนํวยงาน
ของรัฐอ่ืนให๎ด าเนินการออกใบอนุญาตส าหรับสินค๎าชนิดเดียวกัน ให๎หนํวยงานของรัฐนั้นแจ๎งผล      
การอนุญาตรวมเป็นข๎อมูลเดียวให๎กรมศุลกากรทราบโดยผํานระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์           
ณ จุดเดียว 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากหนํวยงานของรัฐผู๎มีหน๎าที่พิจารณา
ออกใบอนุญาตจ าเป็นต๎องตรวจสอบสินค๎ากํอนการสํงมอบของจากอารักขาของศุลกากร ให๎กรม
ศุลกากรสํงข๎อมูลใบขนสินค๎าตามที่ได๎ตกลงรํวมกันผํานระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
เพ่ือให๎หนํวยงานของรัฐด าเนินการตรวจสอบสินค๎า และเมื่อได๎ตรวจสอบสินค๎าแล๎ว ให๎บันทึกผล         
การตรวจสอบและแจ๎งให๎กรมศุลกากรทราบโดยผํานระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
 เมื่อกรมศุลกากรด าเนินพิธีการศุลกากรเรียบร๎อยแล๎ว ให๎แจ๎งผลการพิจารณาตรวจ
ปลํอยสินค๎าให๎ผู๎ขอและหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องทราบโดยผํานระบบการเชื่อมโยงข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
  ข๎อ 8  ให๎หนํวยงานของรัฐผู๎มีหน๎าที่พิจารณาออกใบอนุญาตรวบรวมข๎อมูลสินค๎าที่ต๎อง
ขอใบอนุญาตแจ๎งให๎กรมศุลกากรทราบ และให๎หนํวยงานของรัฐรํวมกับกรมศุลกากรจัดประเภทพิกัด
อัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน และรหัสสถิติสินค๎าที่ต๎องขอใบอนุญาต เพ่ือใช๎และจัดท าฐานข๎อมูล
สินค๎าดังกลําวเพ่ือประโยชน์ในการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข๎อมูลรายการสินค๎าแตกตํางจากที่แจ๎งไว๎ตาม
วรรคหนึ่ง ให๎หนํวยงานของรัฐแจ๎งให๎กรมศุลกากรทราบเพ่ือให๎ฐานข๎อมูลสินค๎าที่ได๎รํวมกันจัดท าตาม
วรรคหนึ่งมีความถูกต๎องและทันสมัย 
  ข๎อ 9  เพ่ือประโยชน์ในการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให๎เป็นระบบเดียวกัน ให๎
หนํวยงานของรัฐผู๎มีหน๎าที่พิจารณาออกใบอนุญาตให๎กับผู๎น าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์
พัฒนาระบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์เ พ่ือให๎สามารถรับสํงข๎อมูลผํานระบบการเชื่อมโยงข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวได๎ และพัฒนาระบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําวให๎ทันสมัยและเป็น
มาตรฐานสากลอยํางตํอเนื่อง 
  ข๎อ 10  รูปแบบและมาตรฐานของข๎อมูลที่น ามาแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางหนํวยงาน
ของรัฐและวิธีการในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางหนํวยงานของรัฐ ให๎เป็นไปตามความตกลงระหวําง
หนํวยงานของรัฐและต๎องสอดคล๎องกับมาตรฐานสากล 
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  ข๎อ 11  ให๎หนํวยงานของรัฐผู๎รับและผู๎สํงพิจารณาและให๎ความเห็นชอบเกี่ยวกับข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่จะน ามาใช๎ในการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อหนํวยงานของรัฐผู๎รับและ          
ผู๎สํงเห็นชอบรํวมกันวําข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพียงพอที่จะใช๎ในการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได๎แล๎ว 
ให๎ใช๎ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําวในการปฏิบัติตามภารกิจของแตํละหนํวยงานของรัฐได๎ 
  ข๎อ 12  ให๎หนํวยงานของรัฐจัดตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีหรืองบรายจํายอ่ืนเป็น
คําใช๎จํายในการจัดท าและพัฒนาระบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประโยชน์ในการเชื่อมโยงข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้ 
  ข๎อ 13  ให๎กรมศุลกากรมีหน๎าที่ดูแลและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ จุดเดียว ตามระเบียบนี้ 
  ข๎อ 14  เพ่ือประโยชน์ในการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหวํางหนํวยงานของรัฐ 
และระหวํางหนํวยงานของรัฐกับเอกชน ให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให๎กรมศุลกากรประสานงานกับ
หนํวยงานของรัฐเพ่ือประเมินผลการด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานผลให๎
นายกรัฐมนตรีทราบทุก 6 เดือน 
  ข๎อ 15  ในกรณีที่หนํวยงานของรัฐใดยังไมํมีความพร๎อมในการเชื่อมโยงข๎อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ให๎หนํวยงานของรัฐนั้นพัฒนาและประสานงานกับกรมศุลกากรเพ่ือให๎สามารถ
เชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 
  ข๎อ 16  ให๎นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
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ภาคผนวก ฎ 
ร่าง พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน และโลจิสติกส์  
ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูล พ.ศ. .... 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ด๎านการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูลของประเทศไทย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูยแหํงราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา 32 มาตรา 34 วรรคสอง และมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให๎กระท าได๎โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแหํงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎
ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว๎ ดังตํอไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวํา “พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด๎านการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ ผํานระบบ
เชื่อมโยงข๎อมูล พ.ศ. ....” 

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให๎ใช๎บังคับเมื่อพ๎นก าหนดหนึ่งร๎อยแปดสิบวันนับแตํวั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป 

มาตรา 3 ในพระราชกฤษฎีกานี้  
“ระบบเชื่อมโยงข๎อมูล” (National Single Window) หมายความวํา ระบบสารสนเทศ

ที่ใช๎ส าหรับการยื่นค าขอหรือค าร๎อง การพิจารณา การออกใบอนุญาต หรือการด าเนินการใดๆ ตาม
กฎหมายในรูปของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข๎องกับการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์          
ซึ่งสามารถให๎บริการและบริหารจัดการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

“ข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออก” หมายความวํา ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข๎องกับ
การน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ และให๎หมายความรวมถึงใบอนุญาต 

“ใบอนุญาต” หมายความวํา ใบอนุญาต ใบรับรอง หรือเอกสารอื่นใดที่หนํวยงานของรัฐ
ออกให๎ เพ่ือการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ตามกฎหมาย 

“น าเข๎า” หมายความวํา น าหรือสํงเข๎ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค๎า 
“สํงออก” หมายความวํา น าหรือสํงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค๎า 
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“น าผําน” หมายความวํา น าหรือสํงผํานราชอาณาจักรซึ่งสินค๎า ตามที่กฎหมายวําด๎วย
สินค๎าประเภทนั้นก าหนด 

“โลจิสติกส์” หมายความวํา กระบวนการด าเนินการบริการจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับการจัดการสินค๎า การขนสํง การเคลื่อนย๎าย การจัดเก็บ การรวบรวม หรือการกระจายสินค๎า
หรือบริการ รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้ ไมํรวมถึงการบริการขนสํงผู๎โดยสาร 

“ผู๎ใช๎งาน” หมายความวํา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแตํไมํรวมถึงหนํวยงานของรัฐที่มี
สิทธิใช๎งานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล เพ่ือการับ สํง หรือแลกเปลี่ยน ข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออก 

“ผู๎ให๎บริการ” หมายความวํา ผู๎ประกอบธุรกิจให๎บริการระบบเครือขํายที่เชื่อมตํอกับ
ระบบเชื่อมโยงข๎อมูลในการรับ สํง หรือแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออก 

“ผู๎ประกอบการ” หมายความวํา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สํงออกไปนอกและ       
น าเช๎ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค๎า และให๎หมายความรวมถึงการน าผํานและโลจิสติกส์ 

“ส านักงาน...” หมายความวํา ส านักงาน...(ที่มีหน๎าที่รับผิดชอบบริหารจัดการระบบ 
NSW) 

“คณะกรรมการ” หมายความวํา คณะกรรมการ... (คณะกรรมการที่ก ากับดูแลการ
ด าเนินงานระบบ NSW…) 

“ผู๎อ านวยการ” หมายความวํา ผู๎อ านวยการส านักงาน... 
“พนักงานเจ๎าหน๎าที่” หมายความวํา ผู๎อ านวยการหรือผู๎ซึ่งคณะกรรมการ... แตํงตั้งให๎

ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกานี้ หากได๎บัญญัติให๎ผู๎อ านวยการมีอ านาจหน๎าที่ในเรื่องใด

ไว๎แล๎ว ผู๎อ านวยการอาจมอบอ านาจหน๎าที่เป็นหนังสือในเรื่องนั้นให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติการแทน
ก็ได๎ ในการนี้ ผู๎อ านวยการอาจก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช๎อ านาจของพนักงานเจ๎าหน๎าที่
ในเรื่องที่มอบหมายไว๎ด๎วยก็ได๎ 

เมื่อได๎มอบอ านาจแล๎วผู๎อ านวยการมีหน๎าที่ก ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติการของ
ผู๎รับมอบอ านาจและให๎มีอ านาจแนะน าหรือแก๎ไขการปฏิบัติการของผู๎รับมอบอ านาจก็ได๎ 

มาตรา 5 พระราชกฤษฎีกานี้ให๎ใช๎บังคับกับการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์
ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล เว๎นแตํจะมีอนุสัญญาหรือความตกลงระหวํางประเทศในสํวนที่เกี่ยวกับ      
การน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ก าหนดไว๎เป็นอยํางอ่ืน โดยต๎องไปเป็นตามที่ส านักงาน...
ประกาศหรือให๎ความเห็นชอบ 
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หมวด 1 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ด๎านการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์  

ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 
 

มาตรา 6 ให๎หนํวยงานของรัฐที่มีอ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายในการด าเนินการใดๆ         
ที่เกี่ยวข๎องกับการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล ซึ่งด าเนินการใน
รูปข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ 

ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกานี้ ก าหนดเรื่องหนึ่งเรื่องใดไว๎เป็นการเฉพาะแล๎ว มิให๎น าความ
ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 
มาใช๎บังคับ 

สํวนที่ 1  
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่แลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกกับ

ระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 
 

มาตรา 7 ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่ใช๎แลกเปลี่ยนข๎อมูล
เกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกกับระบบเชื่อมโยงข๎อมูล ให๎หนํวยงานของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
มาตรฐานหรือแนวทางที่คณะกรรมการ... ประกาศก าหนด ซึ่งอยํางน๎อยต๎องครอบคลุมเรื่องดังตํอไปนี้ 

(1) การก าหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
(2) การควบคุมการเข๎าถึงและการใช๎งานระบบสารสนเทศ 
(3) การรักษาความถูกต๎องของระบบสารสนเทศ และควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบ

สารสนเทศ 
(4) การรักษาสภาพพร๎อมใช๎งานของระบบสารสนเทศ โดยการจัดท าระบบส ารองที่อยูํ

ในสภาพพร๎อมใช๎งาน และแผนรองรับการให๎บริการอยํางตํอเนื่องหรือแผนเตรียมความพร๎อมกรณี
ฉุกเฉิน เมื่อเกิดสถานการณ์ด๎านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ไมํพึงประสงค์หรือไมํอาจคาดคิด
เกิดข้ึน 

(5) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ 
เมื่อหนํวยงานของรัฐได๎ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานหรือแนวทางที่

ก าหนดในวรรคหนึ่ง ให๎ถือวําหนํวยงานของรัฐได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามที่พระราช
กฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 
ก าหนดไว๎ เฉพาะในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินงานผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 
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ในกรณีที่หนํวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งได๎ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานหรือ
แนวทางที่เทียบเทําหรือไมํต่ ากวําหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให๎ถือวําได๎ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐาน หรือแนวทางท่ีคณะกรรมการ...ประกาศก าหนดแล๎ว 

มาตรา 8 ให๎หนํวยงานของรัฐที่มีอ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับการน าเข๎า สํงออก น าผําน 
และโลจิสติกส์ ผู๎ใช๎งาน และผู๎ให๎บริการ ต๎องจัดให๎มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามสํวนนี้อยํางน๎อยปีละ
หนึ่งครั้ง โดยผู๎ตรวจสอบอิสระ และให๎มีการรายงานผลการตรวจสอบตํอส านักงาน... 

มาตรา 9 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความลับ ความถูกต๎องครบถ๎วน และสภาพพร๎อม
ใช๎งานของข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออก ให๎คณะกรรมการ...หรือส านักงาน...ก าหนดขั้นตอน 
วิธีการในการเข๎าถึง การรับสํง การประมวลผล ส าหรับข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกตามประเภท
ข๎อมูลที่ก าหนด 

สํวนที่ 2 
ข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกท่ีแลกเปลี่ยนผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 

 
 มาตรา 10 ให๎หนํวยงานของรัฐที่มีอ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับการน าเข๎าสํงออกเป็น
ผู๎รับผิดชอบตํอความถูกต๎องและความครบถ๎วนของข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกที่ตนน าเข๎าหรือ
สํงผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 
 มาตรา 11 การแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 
ให๎ด าเนินการตามรูปแบบและมาตรฐานที่คณะกรรมการ...หรือส านักงานประกาศก าหนด 
 มาตรา 12 การเก็บรวบรวม การใช๎ และการเปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออก     
ที่ด าเนินการผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูลให๎เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์และเทําที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการ
น าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ 
 มาตรา 13 สิทธิในการเข๎าถึงข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกที่แลกเปลี่ยนผํานระบบ
เชื่อมโยงข๎อมูลให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หนํวยงานของรัฐมีอ านาจหน๎าที่เกี่ยวกับการน าเข๎า สํงออก 
น าผําน และโลจิสติกส์ก าหนด โดยพิจารณาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับข๎อมูลที่เกี่ยวกับการน าเข๎า
สํงออกนั้น ความส าคัญ และความจ าเป็นในการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ผํานระบบ
เชื่อมโยงข๎อมูล 
 มาตรา 14 การเข๎าถึงข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกที่แลกเปลี่ยนผํานระบบเชื่อมโยง
ข๎อมูลของบุคคลใดที่มิใชํผู๎ใช๎งานหรือหนํวยงานของรัฐที่มีอ านาจเกี่ยวกับการน าเข๎า สํงออก น าผําน 
และโลจิสติกส์ จะกระท าไมํได๎ เว๎นแตํเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย คณะกรรมการ...หรือ
ส านักงาน...ก าหนด 
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 มาตรา 15 ในกรณีที่มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช๎ หรือเผยแพรํข๎อเท็จจริงหรือข๎อมูล
เกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออก ที่ท าให๎สามารถระบุตัวบุคคล ไมํวําโดยตรงหรือโดยอ๎อม ให๎หนํวยงานของ
รัฐที่มีอ านาจเกี่ยวข๎องกับการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
มาตรฐานหรือแนวทางที่คณะกรรมการ... หรือส านักงาน... ประกาศก าหนดในการคุ๎มครองข๎อมูล 
สํวนบุคคลที่มีการด าเนินการผํานระบบสารสนเทศที่ใช๎แลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกกับ
ระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 
 เมื่อหนํวยงานของรัฐได๎ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานหรือแนวทาง          
ที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง ให๎ถือวําหนํวยงานของรัฐได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามที่พระราช
กฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 
ก าหนดไว๎เฉพาะในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินงานผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 
 ในกรณีที่หนํวยงานของรัฐ ผู๎ใช๎งานหรือผู๎ ให๎บริการตามวรรคหนึ่งได๎ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานหรือแนวทางท่ีเทียบเทําหรือไมํต่ ากวําหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
ให๎ถือวําได๎ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานหรือแนวทางที่คณะกรรมการ...หรือส านักงาน
...ประกาศก าหนดแล๎ว 
 มาตรา 16 ให๎หนํวยงานของรัฐที่มีอ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับการน าเข๎า สํงออก น าผําน 
และโลจิสติกส์ เก็บรักษาข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกที่ตนได๎แลกเปลี่ยนผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบหรือยืนยันความถูกต๎องของข๎อมูล 
 มาตรา 17 ให๎หนํวยงานของรัฐที่มีอ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับการน าเข๎า สํงออก น าผําน 
และโลจิสติกส์ ต๎องจัดให๎มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามสํวนนี้อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง โดยผู๎ตรวจสอบ
อิสระ และให๎มีการรายงานผลการตรวจสอบตํอส านักงาน... 
 มาตรา 18 เพ่ือประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกผํานระบบ
เชื่อมโยงข๎อมูล ให๎คณะกรรมการ...มีอ านาจออกหลักเกณฑ์ วิธีการ นโยบายและแนวปฏิบัติ หรือ
ประกาศอ่ืนใด เพ่ือเป็นแนวทางเบื้องต๎นในการด าเนินงานแกํหนํวยงานของรัฐได๎ 
 มาตรา 19 คณะกรรมการ...อาจประกาศก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับการใช๎งานระบบ
เชื่อมโยงข๎อมูล เพ่ือเป็นตัวอยํางเบื้องต๎นให๎กับหนํวยงานของรัฐที่มีอ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับ          
การน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ โดยอยํางน๎อยประกอบด๎วยเรื่องดังตํอไปนี้เป็นอยํางน๎อย 
 (1) การสร๎างเอกสาร 
 (2) การรับรองเอกสาร 
 (3) การลงลายมือชื่อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 (4) การเก็บรักษาเอกสาร 
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หมวด 2 
การใช๎งานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 

 
 มาตรา 20 บุคคลประสงค์จะใช๎งานระบบเชื่อมโยงข๎อมูลให๎ยื่นค าขอเป็นผู๎ใช๎งานกับ
ส านักงาน... และให๎สามารถใช๎งานระบบเชื่อมโยงข๎อมูลได๎ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน...
ก าหนด 
 ผู๎ยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งต๎องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ... ประกาศก าหนด และ
ต๎องมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกกับระบบเชื่อมโยงข๎อมูล
ตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการ...ก าหนด 
 ให๎ส านักงาน...ควบคุมดูแลทะเบียนผู๎ใช๎งาน และจัดท าบัญชีรายชื่อผู๎ใช๎งานให๎ทันสมัย
อยูํเสมอ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทะเบียน การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน และ
การเพิกถอนการลงทะเบียนให๎เป็นไปตามที่ส านักงาน...ก าหนด 
 มาตรา 21 ส านักงาน... อาจประกาศก าหนดอัตราคําธรรมเนียมในการใช๎งานระบบ
เชื่อมโยงข๎อมูลได๎ 
 มาตรา 22 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดขึ้นจากการใช๎งานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล ซึ่ง
รวมถึงการสํงข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกผิดพลาด ( input error) หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
จากระบบสารสนเทศของผู๎ใช๎งานที่เชื่อมโยงกับระบบเชื่อมโยงข๎อมูล ให๎เงื่อนไขความรับผิดในกรณี
ดังกลําวเป็นไปตามข๎อตกลงการใช๎งาน ทั้งนี้ คณะกรรมการ...อาจออกประกาศก าหนดเงื่อนไขความ
รับผิดขั้นต่ าไว๎ด๎วยก็ได๎ 
 มาตรา 23 เพ่ือประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกผํานระบบ
เชื่อมโยงข๎อมูล ให๎คณะกรรมการ... มีอ านาจออกหลักเกณฑ์ วิธีการ นโยบายและแนวปฏิบัติ หรือ
ประกาศอ่ืนใด เพ่ือเป็นแนวทางเบื้องต๎นในการด าเนินงานแกํผู๎ใช๎งานได๎ 
 มาตรา 24 คณะกรรมการ...อาจประกาศก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับการใช๎งานระบบ
เชื่อมโยงข๎อมูล เพ่ือเป็นตัวอยํางเบื้องต๎นให๎กับผู๎ใช๎งาน โดยอยํางน๎อยประกอบด๎วยเรื่องดังตํอไปนี้เป็น
อยํางน๎อย 
 (1) การสร๎างเอกสาร 
 (2) การรับรองเอกสาร 
 (3) การลงลายมือชื่อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 (4) การเก็บรักษาเอกสาร 
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หมวด 3 
ธุรกิจบริการรองรับการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 

 
สํวนที่ 1 

การประกอบธุรกิจบริการรองรับการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 
 

 มาตรา 25 ให๎ส านักงาน...เป็นผู๎รับผิดชอบในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการตามพระราช
กฤษฎีกานี้ 
 มาตรา 26 พระราชกฤษฎีกานี้มํใช๎บังคับกับการให๎บริการรองรับการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ด๎านการการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูลที่ส านักงาน...
เป็นผู๎ให๎บริการ 
 มาตรา 27 ให๎ธุรกิจบริการรองรับการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ผํานระบบ
เชื่อมโยงข๎อมลูประเภทธุรกิจบริการเครือขํายเป็นธุรกิจบริการที่ต๎องขอขึ้นทะเบียนกํอนให๎บริการ 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการขึ้นทะเบียน ให๎เป็นไปตามที่คณะกรรมการ...ประกาศ
ก าหนด 
 มาตรา 28 ผู๎ประสงค์จะเป็นผู๎ให๎บริการตามมาตรา 27 ต๎องเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 29 
 มาตรา 29 ผู๎ประสงค์จะเป็นผู๎ให๎บริการ ต๎องมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎าม 
ดังตํอไปนี้ 
 (1) เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด และมีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให๎บริการรองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด๎านการน าเข๎า สํงออก 
น าผําน และโลจิสติกส์ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูลตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานี้ ในการนี้         
คณะกรรมการ... จะประกาศก าหนดจ านวนทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล๎วด๎วยก็ได๎ 
 (2) กรรมการหรือผู๎ซึ่งมีอ านาจจัดการของนิติบุคคลต๎องมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะ
ต๎องห๎าม ได๎แกํ 
  (ก) มีอายุไมํต่ ากวํายี่สิบปีบริบูรณ์ 
  (ข) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยูํในราชอาณาจักร 
  (ค) ไมํอยูํในระหวํางถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือไมํเป็นบุคคลล๎มละลายหรือเคยเป็นบุคคล
ล๎มละลายและยังไมํพ๎นก าหนดสองปีนับแตํวันที่มีค าสั่งยกเลิกการล๎มละลายหรือการปลดจาก
ล๎มละลาย 
  (ง) ไมํเป็นบุคคลวิกลจริต คนไร๎ความสามารถ หรือคนเสมือนไร๎ความสามารถ 
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  (จ) ไมํเคยได๎รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให๎จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับ        
การปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต หรือความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ตามกฎหมายวําด๎วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เว๎นแตํได๎พ๎นโทษมาแล๎ว 
ไมํน๎อยกวําห๎าปีนับถึงวันขอขึ้นทะเบียน 
  (ฉ) ไมํเป็นกรรมการหรือผู๎ซึ่งมีอ านาจจัดการของนิติบุคคลที่เคยสั่งห๎ามประกอบ
ธุรกิจบริการรองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด๎านการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์
ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูลและยังไมํพ๎นก าหนดห๎าปีนับถึงวันขอขึ้นทะเบียน 
 (3) ไมํอยูํในระหวํางการห๎ามประกอบธุรกิจ 
 (4) ไมํเคยถูกสั่งห๎ามประกอบธุรกิจบริการรองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ด๎านการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูลและยังไมํพ๎นก าหนดห๎าปี       
นับถึงวันขอขึ้นทะเบียน 
 คณะกรรมการ...อาจออกประกาศก าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต๎องห๎ามประการอ่ืน
ของผู๎ให๎บริการตามพระราชกฤษฎีกานี้เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมอีกก็ได๎ 
 มาตรา 30 ผู๎ประสงค์จะเป็นผู๎ให๎บริการยื่นแบบการขอขึ้นทะเบียน พร๎อมด๎วยเอกสาร 
ที่มีรายการดังตํอไปนี้ 
 (1) นโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ ซึ่งอยํางน๎อยต๎องมี
มาตรฐานตามท่ีคณะกรรมการ...ก าหนด 
 (2) นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจให๎บริการระบบเครือขํายที่เชื่อมตํอกับระบบ
เชื่อมโยงข๎อมูล (ค) แผนปฏิบัติการเตรียมการรองรับการประกอบธุรกิจให๎บริการระบบเครือขําย       
ที่เชื่อมตํอกับระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 
 (3) ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง 
 (4) ระบบการควบคุมภายใน 
 (5) ผลการศึกษาความเป็นไปได๎และประเมินความเสี่ยงในการให๎บริการ รวมทั้งแผน
ฉุกเฉินรองรับกรณีเกิดปัญหา 
 ในกรณีที่ผู๎ประสงค์จะเป็นผู๎ให๎บริการมากกวําหนึ่งประเภท ให๎สามารถยื่นแบบการแจ๎ง
ให๎ทราบและแบบการขึ้นทะเบียน พร๎อมเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดในคราวเดียวกันได๎ 
 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลการให๎บริการของผู๎ให๎บริการ คณะกรรมการ...           
จะประกาศก าหนดให๎ยื่นเอกสารที่มีรายการเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว๎ตามวรรคหนึ่งก็ได๎ 
 มาตรา 31 เมื่อผู๎ประสงค์จะเป็นผู๎ให๎บริการได๎ยื่นแบบการขอขึ้นทะเบียน แล๎วแตํกรณี 
พร๎อมทั้งเอกสารตามมาตรา 27 แล๎ว ให๎ส านักงาน...ตรวจสอบความถูกต๎องของเอกสารตามมาตรา 27 



228 
 

และหากปรากฏวําผู๎ประสงค์จะเป็นผู๎ให๎บริการนั้นยื่นเอกสารครบถ๎วนรวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ... หรือส านักงาน... ประกาศก าหนดตามมาตรา 22 วรรคสองแล๎ว ให๎ออก
ใบรับแจ๎งหรือใบรับการขึ้นทะเบียนให๎ แล๎วแตํกรณี 
 ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบวําผู๎ให๎บริการใดยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดไมํถูกต๎อง  
ไมํครบถ๎วน หรือมีกรณีที่ยังมิได๎ปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ...หรือ
ส านักงาน... ประกาศก าหนดหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต๎องห๎าม ให๎ส านักงาน...แจ๎งให๎ผู๎ให๎
บริการนั้นทราบ เพ่ือด าเนินการแก๎ไขให๎ถูกต๎อง หรือครบถ๎วนภายในระยะเวลาที่ส านักงาน...ก าหนด 
แล๎วแตํกรณี 
 ในกรณีที่ผู๎ให๎บริการนั้นไมํปฏิบัติตามค าสั่ง หรือไมํปฏิบัติภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ให๎ส านักงาน...รายงานตํอคณะกรรมการ...เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามมาตรา 33 วรรคสี่แหํง
พระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และให๎คณะกรรมการ...มีอ านาจสั่งให๎
ผู๎ให๎บริการนั้นด าเนินการแก๎ไขให๎ถูกต๎องหรือเหมาะสมก็ได๎ ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบวํา          
ผู๎ให๎บริการผู๎ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต๎องห๎ามซึ่งไมํอาจจะแก๎ไขได๎ ให๎คณะกรรมการ...มีค าสั่ง
ห๎ามผู๎ให๎บริการนั้นประกอบธุรกิจตามที่ได๎แจ๎งหรือขึ้นทะเบียน และเพิกถอนการแจ๎งหรือการขึ้น
ทะเบียนของผู๎ให๎บริการนั้น แล๎วแตํกรณี 
 มาตรา 32 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลการให๎บริการของผู๎ให๎บริการแตํละราย 
ส านักงาน...อาจก าหนดข๎อปฏิบัติในการให๎บริการของผู๎ให๎บริการก็ได๎ 
 ข๎อปฏิบัติตามวรรคหนึ่งต๎องไมํเป็นภาระหรืออุปสรรคเกินสมควรในการให๎บริการของ     
ผู๎ให๎บริการ 
 มาตรา 33 ในกรณีที่ใบรับขึ้นทะเบียนเป็นผู๎ให๎บริการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด
เสียหายในสาระส าคัญ ให๎ผู๎ให๎บริการยื่นค าขอรับใบแทนตํอส านักงาน... ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และแบบที่ส านักงาน...ประกาศก าหนด 
 มาตรา 34 ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการให๎บริการของผู๎ให๎บริการ ซึ่งรวมถึง
การสํงข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกผิดพลาด (input error) หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบ
สารสนเทศของผู๎ให๎บริการที่เชื่อมโยงกับระบบเชื่อมโยงข๎อมูล ให๎เงื่อนไขความรับผิดในกรณีดังกลําว
เป็นไปตามข๎อตกลงในการให๎บริการซึ่งคณะกรรมการ...อาจออกประกาศก าหนดเงื่อนไขความรับผิด
ขั้นต่ าไว๎ด๎วยก็ได๎ 
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สํวนที่ 2 
การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการรองรับการน าเข๎า สํงออก น าผํานและโลจิสติกส์ 

ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 
 

 มาตรา 35 ให๎คณะกรรมการ...มีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การให๎บริการได๎ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับประเภทธุรกิจบริการ โดยอยํางน๎อยประกอบด๎วย
เรื่องดังตํอไปนี้ 
 (1) การปฏิบัติตามแผน นโยบาย มาตรการและระบบตํางๆ ที่ผู๎ให๎บริการยื่นตามมาตรา 27 
แล๎วแตํกรณี 
 (2) การก าหนดคําธรรมเนียมในการให๎บริการอยํางชัดเจน 
 (3) การรับค าร๎องเมื่อมีการร๎องเรียน หรือมีข๎อโต๎แย๎งจากผู๎ ใช๎บริการ และการ
ด าเนินการ รวมทั้งกรอบเวลาเพื่อหาข๎อยุติ 
 (4) การด าเนินการเพ่ือรักษาสถานภาพทางการเงินของผู๎ให๎บริการ หรือ 
 (5) เรื่องอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจการให๎บริการ 
 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจของผู๎ให๎บริการแตํละประเภท 
ส านักงาน...จะก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให๎บริการเพ่ิมเติมที่จ าเป็นให๎ เกิดความ
เรียบร๎อยก็ได๎ 
 มาตรา 36 นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให๎บริการตามมาตรา 32 
แล๎ว ให๎ผู๎ให๎บริการต๎องปฏิบัติในเรื่องดังตํอไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่เกิดปัญหา หรือความบกพรํองในการให๎บริการ ให๎แจ๎งแกํส านักงาน...
ทราบโดยเร็ว 
 (2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือผู๎ซึ่งมีอ านาจจัดการนิติบุคคล ให๎แจ๎งให๎
ส านักงาน...ทราบ โดยบุคคลดังกลําวต๎องมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามมาตรา 26(4) ใน
วันที่แจ๎งการเปลี่ยนแปลงนั้น 
 (3) จัดท าข๎อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการให๎บริการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไว๎ให๎
พร๎อมที่พนักงานเจ๎าหน๎าที่จะเข๎าตรวจสอบได๎ รวมทั้งอ านวยความสะดวกแกํพนักงานเจ๎าหน๎าที่ในการ
เข๎าตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 มาตรา 37 ในกรณีที่ผู๎ให๎บริการรายใดไมํปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ในพระราช
กฤษฎีกานี้ ประกาศของคณะกรรมการ...หรือเงื่อนไขที่ก าหนด ให๎ส านักงาน...มีอ านาจสั่งให๎แก๎ไขหรือ
ให๎ปฏิบัติให๎ถูกต๎องภายในระยะเวลาที่ก าหนดได๎ 
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 มาตรา 38 ในกรณีที่ผู๎ให๎บริการรายใดประสงค์จะเลิกการให๎บริการ ให๎ผู๎ให๎บริการรายนั้น
แจ๎งให๎คณะกรรมการ...ทราบลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา...วันกํอนวันเลิกการให๎บริการ และให๎สํงคืนใบรับแจ๎ง 
หรือใบรับขึ้นทะเบียนแล๎วแตํกรณี ภายใน...วันนับแตํวันเลิกการให๎บริการด๎วย ทั้งนี้ ให๎คณะกรรมการ...
ประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน 
 ให๎ส านักงาน...มีอ านาจสั่งให๎ผู๎ให๎บริการที่ประสงค์จะเลิกการให๎บริการตามวรรคหนึ่ง
ต๎องปฏิบัติอยํางหนึ่งอยํางใดเพ่ือคุ๎มครองประโยชน์ของผู๎ใช๎บริการกํอนเลิกการให๎บริการก็ได๎ 
 ในกรณีที่ส านักงาน...ได๎ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให๎รายงานคณะกรรมการ...          
ทราบโดยเร็ว 
 มาตรา 39 เ พ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานให๎ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานี้               
ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่มีอ านาจเรียกให๎ผู๎ให๎บริการมาให๎ข๎อมูล หรือสํงเอกสารใดๆ ในการควบคุมดูแล
การประกอบธุรกิจบริการรองรับน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 
 

สํวนที่ 3 
การห๎ามประกอบธุรกิจ 

 
 มาตรา 40 ในกรณีที่ผู๎ให๎บริการฝ่าฝืน หรือไมํปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ... 
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกานี้ หรือไมํปฏิบัติตามค าสั่งของส านักงาน...ที่สั่งให๎แก๎ไข      
ให๎ถูกต๎องตามมาตรา 37 ให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่รายงานตํอคณะกรรมการ...เพ่ือด าเนินการตาม
บทบัญญัติในมาตรา 33 วรรคสี่ วรรคห๎า และวรรคหก แหํงพระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 โดยเร็ว 
  

สํวนที่ 4 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของผู๎ให๎บริการ 

 
 มาตรา 41 ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่ใช๎ในการให๎บริการ 
ให๎ผู๎ให๎บริการปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการ
แบบปลอดภัยในระดับเครํงครัดภายใต๎พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 
 ให๎คณะกรรมการมีอ านาจในการออกประกาศเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศท่ีใช๎ในการให๎บริการของผู๎ให๎บริการก็ได๎ 
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 มาตรา 42 ผู๎ให๎บริการต๎องจัดให๎มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามหมวดนี้อยํางน๎อยปีละ
หนึ่งครั้งโดยส านักงาน... 
 

สํวนที่ 5 
ข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกท่ีแลกเปลี่ยนผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล 

 
 มาตรา 43 การแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกของผู๎ให๎บริการผํานระบบ
เชื่อมโยงข๎อมูล ให๎ด าเนินการตามรูปแบบและมาตรฐานที่คณะกรรมการ...ประกาศก าหนด 
 มาตรา 44 ให๎ผู๎ให๎บริการเป็นผู๎รับผิดชอบตํอความถูกต๎องและความครบถ๎วนของข๎อมูล
เกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกที่อยูํภายใต๎การควบคุมของระบบเครือขํายของตนที่เชื่อมตํอกับระบบ
เชื่อมโยงข๎อมูล เว๎นแตํข๎อมูลดังกลําวเกิดจากความผิดพลาดของผู๎ใช๎งาน ไมํวําโดยการน าเข๎าข๎อมูล
ผิดพลาด (Input error) หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศของผู๎ใช๎งาน 
 หรือ 
 ให๎ผู๎ใช๎งานเป็นผู๎รับผิดชอบตํอความถูกต๎องและความครบถ๎วนของข๎อมูลเกี่ยวกับ       
การน าเข๎าสํงออกท่ีตนน าเข๎าเพ่ือแลกเปลี่ยนผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูล เว๎นแตํข๎อมูลดังกลําวจะเกิดจาก
ความผิดพลาดของผู๎ให๎บริการ ซึ่งรวมถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากสารสนเทศของผู๎ให๎บริการ 
 มาตรา 45 การเก็บรวบรวม การใช๎ และการเปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออก     
ที่ด าเนินการผํานระบบเชื่อมโยงข๎อมูลให๎เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์และเทําที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการ
น าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ 
 มาตรา 46 สิทธิในการเข๎าถึงข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกที่แลกเปลี่ยนผํานระบบ
เชื่อมโยงข๎อมูลให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หนํวยงานของรัฐที่มีอ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับการน าเข๎า 
สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ก าหนด โดยพิจารราถึงกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎า
สํงออก ความส าคัญ และความจ าเป็นในการน าเข๎า สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ผํานระบบเชื่อมโยง
ข๎อมูล 
 มาตรา 47 การเข๎าถึงข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกที่แลกเปลี่ยนผํานระบบเชื่อมโยง
ข๎อมูลของบุคคลใดที่มิใชํหนํวยงานของรัฐที่มีอ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎า
สํงออก น าผําน และโลจิสติกส์ ผู๎ให๎บริการ ผู๎ใช๎งาน หรือผู๎ประกอบการจะกระท าไมํได๎ เว๎นแตํเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือคณะกรรมการ...ก าหนด 
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 มาตรา 48 ให๎ผู๎ให๎บริการเก็บรักษาข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกที่ได๎แลกเปลี่ยนผําน
ระบบเครือขํายของตนกับระบบเชื่อมโยงข๎อมูล เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบหรือยืนยัน            
ความถูกต๎องของข๎อมูล 
 มาตรา 49 ในกรณีที่ผู๎ให๎บริการมีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช๎ หรือเผยแพรํข๎อเท็จจริง
หรือข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกที่ท าให๎สามารถระบุตัวบุคคล ไมํวําโดยตรงหรือโดยอ๎อม ให๎         
ผู๎ให๎บริการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ๎มครองข๎อมูลสํวนบุคคลของหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 
โดยอนุโลม 
 มาตรา 50 เพ่ือประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกผํานระบบ
เชื่อมโยงข๎อมูล ให๎คณะกรรมการ...มีอ านาจออกหลักเกณฑ์ วิธีการ นโยบายและแนวปฏิบัติ หรือ
ประกาศอ่ืนใด เพ่ือเป็นแนวทางเบื้องต๎นในการด าเนินงานแกํผู๎ให๎บริการได๎ 
 มาตรา 51 คณะกรรมการ...อาจประกาศก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับการใช๎งานระบบ
เชื่อมโยงข๎อมูล เพ่ือเป็นตัวอยํางเบื้องต๎นให๎กับผู๎ให๎บริการ โดยประกอบด๎วยเรื่องดังตํอไปนี้เป็นอยํางน๎อย 
 (1) การสร๎างเอกสาร 
 (2) การรับรองเอกสาร 
 (3) การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 (4) การเก็บรักษาเอกสาร 
 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

 
 มาตรา 52 ผู๎ซึ่งประกอบธุรกิจให๎บริการระบบเครือขํายที่เชื่อมตํอกับระบบเชื่อมโยง
ข๎อมูลในการรับสํง หรือแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับการน าเข๎าสํงออกที่ได๎ให๎บริการอยูํในวันที่พระราช
กฤษฎีกานี้ใช๎บังคับ ให๎ยังคงด าเนินการให๎บริการตํอไปได๎เป็นระยะเวลาไมํเกิน...วันนับแตํวันที่พระ
ราชกฤษฎีกานี้ใช๎บังคับ 
 ในกรณีที่ผู๎ให๎บริการตามวรรคหนึ่งประสงค์จะประกอบธุรกิจบริการตามพระราช
กฤษฎีกานี้ตํอไปภายหลังครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให๎ผู๎ให๎บริการนั้นขอขึ้นทะเบียนภายใน
ระยะเวลา...วันแตํไมํน๎อยกวํา...วัน กํอนครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
 มาตรา 53 ให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวง...รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
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ภาคผนวก ฏ 
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 108/2558 

เรื่อง การจัดท าข้อมลูผ่านพิธีการศุลกากรน าเข้า - ส่งออก 
ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส ์ณ จุดเดยีว 

 
เพ่ือให๎การจัดท าข๎อมูลผํานพิธีการศุลกากรน าเข๎า - สํงออก ได๎แกํ ใบขนสินค๎าขาเข๎า  

ใบขนสินค๎าขาออก ใบก ากับการขนย๎ายสินค๎า การแจ๎งสํงออกของไมํครบตามจ านวน การยกเลิก           
ใบขนสินค๎าหรือการยกเลิกใบก ากับการขนย๎ายสินค๎า ตามกฎหมายศุลกากรสามารถกระท าด๎วยระบบ
การเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว และเพ่ือให๎สอดคล๎องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
วําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการน าเข๎า การสํงออก การน าผํานและโลจิสติกส์ 
พ.ศ. 2557 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3 แหํงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 
ประกอบกับข๎อ 5 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
การน าเข๎า การสํงออก การน าผําน และโลจิสติกส์ พ.ศ. 2557 อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศ 
ดังตํอไปนี้ 

ข๎อ 1  ประกาศนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป 
ข๎อ 2  ในประกาศนี้ เว๎นแตํข๎อความแสดงให๎เห็นเป็นอยํางอ่ืน 
(1) “ระบบงาน” หมายความวํา ระบบงานการจัดท าข๎อมูลผํานพิธีการศุลกากรน าเข๎า - 

สํงออกด๎วยระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
(2) “ระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว” หมายความวํา ระบบการ

เชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) ตามที่ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการน าเข๎า การสํงออก การน าผําน 
และโลจิสติกส์ พ.ศ. 2557 ก าหนดไว๎ 

(3) “ผู๎ผํานพิธีการ” หมายความวํา ผู๎จัดท าข๎อมูลผํานพิธีการศุลกากรน าเข๎า - สํงออก 
ด๎วยระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 

ข๎อ 3  การจัดท าข๎อมูลผํานพิธีการศุลกากรน าเข๎า - สํงออก ด๎วยระบบการเชื่อมโยง
ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ให๎สามารถกระท าบนระบบงานการจัดท าข๎อมูลผํานพิธีการศุลกากร
น าเข๎า - สํงออก ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศนี้ 
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ข๎อ 4  การจัดท าข๎อมูลผํานพิธีการศุลกากรน าเข๎า - สํงออก ด๎วยระบบการเชื่อมโยง
ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ต๎องกระท าโดยผู๎ผํานพิธีการตามประกาศนี้เทํานั้น 

กรณีนิติบุคคล อาจมอบอ านาจให๎ผู๎ที่มีชื่อเป็นผู๎รับมอบอ านาจ กระท าการแทน           
ในทะเบียนผู๎ผํานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร๎เอกสารตามประกาศกรมศุลกากรวําด๎วย
การลงทะเบียนเป็นผู๎ผํานพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร เป็นผู๎ผํานพิธีการ 
เพ่ือจัดท าข๎อมูลผํานพิธีการศุลกากรน าเข๎า - สํงออก 

กรณีบุคคลธรรมดา ไมํอาจมอบอ านาจให๎บุคคลอ่ืนเป็นผู๎ผํานพิธีการ เพ่ือจัดท าข๎อมูล
ผํานพิธีการศุลกากรน าเข๎า - สํงออก 

ข๎อ 5  ผู๎ที่ประสงค์เป็นผู๎ผํานพิธีการเพ่ือจัดท าข๎อมูลผํานพิธีการศุลกากรน าเข๎า - 
สํงออกด๎วยระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ต๎องด าเนินการลงทะเบียนเป็นผู๎ผําน
พิธีการตามประกาศกรมศุลกากรวําด๎วยการลงทะเบียนเป็นผู๎ผํานพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการ         
ในกระบวนการทางศุลกากร และลงทะเบียนเป็นผู๎จัดท าข๎อมูลผํานพิธีการศุลกากรน าเข๎า - สํงออก 
ด๎วยระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคูํมือ              
การลงทะเบียนใช๎ระบบ National Single Window ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ http://www.thainsw.net 

ข๎อ 6  ให๎ผู๎น าของเข๎า - สํงของออก และผู๎รับผิดชอบการบรรจุ ต๎องจัดเก็บและรักษา
ข๎อมูลไมํวําในสื่อรูปแบบใด ๆ ที่ผู๎ผํานพิธีการจัดท าข๎อมูลตามประกาศนี้ เป็นเวลาไมํน๎อยกวําห๎าปี  
นับแตํวันที่สํงข๎อมูลในเรื่องนั้น ๆ 

ข๎อ 7  ระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว จะจัดเก็บและรักษาข๎อมูลที่
ผู๎ผํานพิธีการสํงบนระบบงานตามประกาศนี้ไว๎ไมํน๎อยกวําเก๎าสิบวัน นับแตํวันที่ข๎อมูลนั้ นเข๎าสูํระบบ
การเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 

ข๎อ 8  กรณีผู๎น าของเข๎า - สํงของออก หรือผู๎รับผิดชอบการบรรจุ 
(1) ยกเลิกกิจการ หรือ 
(2) ยกเลิกการเป็นผู๎ผํานพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร หรือ 
(3) ไมํประสงค์เป็นผู๎ผํานพิธีการ หรือ 
(4) ยกเลิกการมอบอ านาจผู๎ผํานพิธีการ 
ผู๎น าของเข๎า - สํงของออก หรือผู๎รับผิดชอบการบรรจุ หรือผู๎ผํานพิธีการ มีหน๎าที่แจ๎ง

ยกเลิกการเป็นผู๎ผํานพิธีการ โดยด าเนินการตามคูํมือระบบงานการจัดท าข๎อมูลผํานพิธีการศุลกากร
น าเข๎า - สํงออก ด๎วยระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
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กรณีผู๎ผํานพิธีการ ซึ่งเป็นผู๎รับมอบอ านาจ ไมํประสงค์เป็นผู๎ผํานพิธีการตํอไป ให๎ผู๎ผําน
พิธีการมีหน๎าที่แจ๎งยกเลิกการเป็นผู๎ผํานพิธีการ โดยด าเนินการตามคูํมือระบบงานการจัดท าข๎อมูล
ผํานพิธีการศุลกากรน าเข๎า - สํงออก ด๎วยระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 

ข๎อ 9  ให๎ผู๎ผํานพิธีการมีหน๎าที่ศึกษาและปฏิบัติตามคูํมือการลงทะเบียนใช๎ระบบ 
National Single Window และคูํมือระบบงานการจัดท าข๎อมูลผํานพิธีการศุลกากรน าเข๎า - สํงออก 
ด๎วยระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 

ข๎อ 10  ระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว อาจระงับการให๎บริการแกํ
ผู๎ผํานพิธีการที่ฝ่าฝืนไมํปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศนี้ โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ผู๎ผํานพิธีการ
ทราบลํวงหน๎า 
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ภาคผนวก ฐ 
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2558 

เรื่อง การผ่านพิธกีารศุลกากรทางอเลก็ทรอนกิส ์
ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมลูตามกฎหมายอืน่ที่เกีย่วข้องกบัการศุลกากร 

 
กรมศุลกากรและหนํวยงานภาครัฐได๎รํวมการด าเนินโครงการ National Single 

Window (NSW) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบบูรณาการของ
ประเทศ เพ่ือให๎บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตํอเพียงจุดเดียว ลดขั้นตอนการท างานระหวําง
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยการปรับปรุงและลดขั้นตอนการด าเนินงานระหวํางหนํวยงานภาครัฐ และ
ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข๎องในลักษณะของบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อยํางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
เพ่ือให๎เอกสารตําง ๆ เชํน ใบอนุญาตการน าเข๎า ใบอนุญาตการสํงออก และใบรับรองตํางๆ ที่ออกโดย
หนํวยงานหนึ่งสามารถที่จะจัดสํงทางอิเล็กทรอนิกส์อยํางอัตโนมัติไปให๎ถึงหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง              
ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได๎อยํางครบวงจร ท าให๎ภาพรวมของการประกอบการค๎า มีความสะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งข้ึน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3 มาตรา 14 มาตรา 40 และมาตรา 45 แหํง
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ประกอบกับมาตรา 10 แหํงพระราชบัญญัติศุลกากร 
(ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2469 ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543 
อธิบดีกรมศุลกากรจึงให๎ยกเลิกประกาศกรมศุลกากรที่ 103/2553 ลงวันที่ 20ธันวาคม 2553 เรื่อง 
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) ส าหรับการแลกเปลี่ยนข๎อมูล
ใบอนุญาต/ใบรับรองของหนํวยงาน ารํองเสียทั้งสิ้น และให๎ใช๎ประกาศนี้แทน 

ข๎อ 1 ในประกาศนี้ 
“กระบวนการทางศุลกากร” หมายความวํา การปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วย                   

การศุลกากร การด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับการศุลกากร รวมถึงการเชื่อมโยงข๎อมูล
ธุรกรรมอ่ืนที่เกี่ยวกับการขนสํงระหวํางประเทศ 

“หนํวยงาน” หมายความวํา หนํวยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายหรือที่ได๎รับมอบหมาย
ให๎ด าเนินการตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องกับการศุลกากร 

“ใบอนุญาตหรือใบรับรอง” หมายความวํา ใบอนุญาตน าเข๎าหรือสํงออก ใบรับรอง 
หรือเอกสารอื่นใดท่ีหนํวยงานออกให๎ เพ่ือใช๎ในการด าเนินกระบวนการทางศุลกากร 

“ข๎อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์” หมายความวํา ใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองในรูปแบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
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“รหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ” หมายความวํา รหัสพิกัดศุลกากร ซึ่งประกอบด๎วย
ตอน ประเภท ของประเภทยํอย จ านวน 8 หลัก และรหัสสถิติ จ านวน 3 หลักของสินค๎า 

“รายการสินค๎า” หมายความวํา ชื่อหรือค าอธิบายของสินค๎า (Description) ตามพิกัด
ศุลกากรและสถิติ 

“ใบขนสินค๎า” หมายความวํา ใบขนสินค๎าขาเข๎า หรือใบขนสินค๎าขาออก 
 

สํวนที่ 1 
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรและระบบคอมพิวเตอร์ของหนํวยงานของรัฐ 

ได๎ด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์รํวมกันแล๎ว 
 

ข๎อ 2 กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรและระบบคอมพิวเตอร์ของหนํวยงานภาครัฐ
ได๎ด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์รํวมกันแล๎ว 

2.1 กรมศุลกากรจะจัดท าฐานข๎อมูลสินค๎าที่ได๎ต๎องรับข๎อมูลใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง (Permission Goods) เผยแพรํทางเว็บไซต์กรมศุลกากร (www.customs.go.th) 

2.2 อธิบดีกรมศุลกากร โดยผู๎อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จะจัดท าประกาศกรมศุลกากร แจ๎งให๎ทราบถึงรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ รายการสินค๎า ที่ต๎อง
ท าการเชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผํานระบบ National Single Window 
(NSW) กํอนการสํงข๎อมูลใบขนสินค๎า  

2.3 ผู๎น าของเข๎าหรือสํงของออกต๎องติดตํอหนํวยงานเพ่ือสํงข๎อมูลใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เข๎าสูํระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรผํานระบบ National Single Window 
(NSW) กํอนการสํงข๎อมูลใบขนสินค๎า 

2.4 ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะท าการตรวจสอบข๎อมูลใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กับข๎อมูลใบขนสินค๎า โดยผู๎น าของเข๎าหรือผู๎สํงของออกไมํต๎องยื่นเอกสาร
ใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ 

ข๎อ 3 กระบวนการศุลกากรกรณีต๎องมีการด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับ
การศุลกากร 

 3.1 การจัดสํงข๎อมูลใบขนสินค๎าเข๎าสูํระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ให๎ผู๎น าของ
เข๎าหรือผู๎สํงของออกท าการบันทึกข๎อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในสํวนใบอนุญาต 
(Import/Export Declaration Detail (Permit)) ดังนี้ 

http://www.customs.go.th/
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  3.1.1 ให๎ระบุเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ทีได๎รับจาก
หนํวยงานในชํองเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) 

  3.1.2 ให๎ระบุวันที่ที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในชํวงวันที่
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) 

  3.1.3 ให๎ระบุเลขประจ าตัวผู๎เสียภาษีอากรของหนํวยงานในชํองเลขประจ าตัว
ผู๎เสียภาษีอากรของหนํวยงานผู๎ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Issuing Authority Tax 
Number)  

 3.2 ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบข๎อมูลใบขนสินค๎ากับข๎อมูล
ใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่สํงผํานระบบ National Single Window (NSW) ดังนี้ 

  3.2.1 เลขท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) 
  3.2.2 วันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Issue Date) 
  3.2.3 เลขประจ าตัวผู๎เสียภาษีอากรของหนํวยงานผู๎ออกใบอนุญาตหรือ

ใบรับรอง (Permit Issuing Authority Tax Number) 
  3.2.4 เลขประจ าตัวผู๎เสียภาษีอากรของผู๎น าของเข๎าหรือผู๎สํงของออก 

(Company Tax Number) 
  3.2.5 วันน าเข๎า (Arrival Date) 
  3.2.6 วันที่มีผลบังคับใช๎ (Effective Date) 
  3.2.7 วันที่หมดอายุ (Expiry Date) 
  3.2.8 เลขที่บัญชีราคาสินค๎า (Invoice Number) 
  3.2.9 วันที่บัญชีราคาสินค๎า (Invoice Date) 
  3.2.10 ล าดับรายการในบัญชีราคาสินค๎า (Invoice Item Number) 
  3.2.11 ปริมาณ (Quantity) 
  3.2.12 หนํวยของปริมาณ (Quantity Unit Code) 
  3.2.13 ข๎อมูลอ่ืนๆ ที่มีในใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เชํน รหัส

สถานที่น าเข๎า (Discharge Port) รหัสทํา/ทําท่ีรับบรรทุก (Load Port) ประเทศปลายทาง (Country 
of Destination) ประเทศก าเนิด (Country of Origin) 

 3.3 กรณีพบวําข๎อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ถูกต๎องตรงกับข๎อมูล
ใบขนสินค๎า ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขท่ีใบขนสินค๎าให๎  
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 3.4 กรณีพบวําข๎อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ไมํถูกต๎องตรงกับ
ข๎อมูลใบขนสินค๎า ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะท าการตอบกลับข๎อผิดพลาด (Response 
Message Error) ให๎กับผู๎น าเของเข๎าหรือผู๎สํงของออก 

ข๎อ 4 การตรวจสอบสินค๎าที่ต๎องมีการด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง หาก
พบวําข๎อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไมํถูกต๎องตรงกับข๎อมูลใบขนสินค๎า 

 4.1 ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะท าการตอบกลับข๎อผิดพลาด (Response 
Message Error) ให๎กับผู๎น าของเข๎าหรือสํงของออก ดังนี้ 

  4.1.1 ไมํพบข๎อมูลใบอนุญาต (Permit Not Found) เชํน เลขที่ใบอนุญาต
หรือใบรับรอง วันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง เลขประจ าตัวผู๎เสียภาษีอากรของหนํวยงานอื่น  

  4.1.2 เลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองถูกอ๎างอิงโดยใบขนสินค๎าฉบับอ่ืนแล๎ว 
(Permit Already Matched) 

  4.1.3 เลขประจ าตัวผู๎เสียภาษีอากรของผู๎น าของเข๎าหรือผู๎สํงของออกใน             
ใบสินค๎าไมํตรงกับเลขประจ าตัวผู๎เสียภาษีอากรของผู๎ได๎รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Company Tax 
No. Not Matched) 

  4.1.4 วันที่น าเข๎าในใบขนสินค๎าขาเข๎าหรือวันที่สํงข๎อมูลในใบขนสินค๎าขาออก
อยูํหลังวันที่หมดอายุในใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Already Expired) 

  4.1.5 เลขที่บัญชีราคาสินค๎า หรือวันที่บัญชีราคาสินค๎า หรือล าดับรายการใน
บัญชีราคาสินค๎าที่อนุญาตไมํถูกต๎อง (Invoice Not Found) 

  4.1.6 ปริมาณใบขนสินค๎ามากกวําปริมาณในใบอนุญาตหรือใบรับรอง 
(Quantity Declared Exceed Quantity in Permit) 

  4.1.7 หนํวยของปริมาณในใบขนสินค๎าไมํตรงกับหนํวยของปริมาณใน
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Quantity Unit Not Matched) 

  4.1.8 กรณีอ่ืนๆ 
 4.2 เมื่อผู๎น าเของเข๎าหรือสํงของออกได๎รับการตอบหลับข๎อผิดพลาดแล๎ว ให๎

ตรวจสอบและแก๎ไขข๎อมูลใบขนสินค๎าให๎ถูกต๎องหรือตรวจสอบข๎อมูลกับหนํวยงาน 
ข๎อ 5 การจรวจสอบสินค๎าที่ต๎องมีการด าเนินการตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข๎อง หากพบวํา

ข๎อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ถูกต๎องตรงกับข๎อมูลใบขนสินค๎า ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค๎าให๎ พร๎อมแจ๎งข๎อความตอบกลับให๎ผู๎น าของเข๎าหรือผู๎สํงขงอออก
ทราบ ดังนี้ 
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 5.1 ใบขนสินค๎าขาเข๎า 
  5.1.1 กรณีใบขนสินค๎าที่ไมํติดเงื่อนไขความเสี่ยง ไมํต๎องตรวจของทาง

กายภาพและไมํต๎องพบเจ๎าหน๎าที่ศุลกากร 
   (1) ใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ไมํติดเงื่อนไขความเสี่ยง ระบบคอมพิวเตอร์ของ

ศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค๎าให๎ พร๎อมแจ๎งให๎ผู๎น าของเข๎าทราบวํา “ไมํต๎องตรวจสอบพิกัด
ศุลกากรราคาและของ ไปรับของที่ทําหรือที่หรือสนามบินที่น าเข๎า” 

   (2) ใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ผู๎น าของเข๎าจัดสํงข๎อมูลโดยการบันทึกข๎อมูล
การขอตรวจปลํอยนอกสถานที่ (Inspection Request Code) หากใบขนสินค๎าขาเข๎าไมํติดเงื่อนไข
ความเสี่ยง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค๎าให๎ พร๎อมแจ๎งให๎ผู๎น าของเข๎าทราบวํา 
“ไมํต๎องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ ไปรับของที่ทําหรือที่หรือสนามบินที่น าเข๎า” 

  5.1.2 กรณีใบขนสินค๎าที่ไมํติดเงื่อนไขความเสี่ยง แตํต๎องพบเจ๎าหน๎าที่
ศุลกากรเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

   (1) ใบขนสินค๎าที่ไมํติดเงื่อนไขความเสี่ยงแตํมีการน าเข๎ากํอนวันที่
ใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช๎ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบ
ขนสินค๎าให๎พร๎อมแจ๎งให๎ผู๎น าของเข๎าทราบวํา “พบเจ๎าหน๎าที่ศุลกากรเพ่ือตรวจสอบข๎อมูลใบอนุญาต
หรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กํอนน าของออกจากอารักขาศุลกากร” 

   (2) การพบเจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบการน าเข๎ากํอนวันที่ออกใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช๎ ผู๎น าของเข๎าต๎องด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร                
ให๎ครบถ๎วนกํอนการรับของออกจากอารักขาศุลกากร ดังนี้ 

    (2.1) ให๎ผู๎น าของเข๎าพบเจ๎าหน๎าที่เพ่ือตรวจสอบการน าเข๎ากํอน
วันที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช๎ ณ หนํวยบริการศุลกากรกํอนการน าของ
ออกจากอารักขาศุลกากร 

    (2.2) หนํวยบริการศุลกากรจะจัดเจ๎าหน๎าที่ศุลกากรเพ่ือท าการ
ตรวจสอบการน าเข๎ากํอนวันที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช๎ จากข๎อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ศุลกากร 

   (3) กรณีผู๎น าของเข๎าระดับมาตรฐานเออีโอ ได๎รับการยกเว๎นไมํต๎องพบ
เจ๎าหน๎าที่เพ่ือตรวจสอบการน าเข๎ากํอนวันที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช๎ 

   (4) หากตรวจสอบพบวําของที่น าเข๎าไมํอยูํในเงื่อนไขของใบอนุญาต
หรือใบรับรอง เจ๎าหน๎าที่ศุลกากรจะพิจารณาด าเนินการเป็นการเฉพาะราย 
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  5.1.3 กรณีใบขนสินค๎าที่ไมํติดเงื่อนไขความเสี่ยง แตํผู๎น าของเข๎าร๎องขอพบ
เจ๎าหน๎าที่เพ่ือตรวจของทางกายภาพ  

   ใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ผู๎น าของเข๎าจัดสํงข๎อมูลโดยบันทึกข๎อมูลขอพบ
เจ๎าหน๎าที่เนื่องจากมีปัญหาพิกัดศุลกากรหรือราคาศุลกากร (Assessment Request Code) ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค๎าให๎ พร๎อมแจ๎งให๎ผู๎น าของเข๎าทราบวํา “พบ
เจ๎าหน๎าที่ศุลกากรที่ทําหรือที่หรือสนามบินที่น าเข๎ากํอนปลํอยสินค๎า” 

  5.1.4 กรณีใบขนสินค๎าท่ีติดเงื่อนไขความเสี่ยง และต๎องพบเจ๎าหน๎าที่ศุลกากร
เพ่ือตรวจของกายภาพ 

   (1) ใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค๎าให๎ พร๎อมแจ๎งให๎ผู๎น าของเข๎าทราบวํา “ต๎องตรวจสอบพิกัดศุลกากร 
ราคาและของที่ทําหรือที่หรือสนามบินที่น าเข๎า” 

   (2) ใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ผู๎น าของเข๎าจัดสํงข๎อมูลโดยบันทึกข๎อมูลขอพบ
เจ๎าหน๎าที่เนื่องจากมีปัญหาพิกัดศุลกากรหรือราคาศุลกากร (Assessment Request Code) และ            
ขอตรวจปลํอยนอกสถานที่ (Inspection Request Code) ระบบคอมพิวเตอร์จะออกเลขที่ใบขนสิค๎า
ให๎ พร๎อมแจ๎งให๎ผู๎น าของเข๎าทราบวํา “ต๎องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของที่ทําหรือที่หรือ
สนามบินที่น าเข๎า” 

   (3) ใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ผู๎น าของเข๎าจัดสํงข๎อมูลโดยบันทึกข๎อมูลการขอ
ตรวจปลํอยนอกสถานที่ (Inspection Request Code) หากใบขนสินค๎าขาเข๎าติดเงื่อนไขความเสี่ยง 
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค๎าให๎ พร๎อมแจ๎งให๎ผู๎น าของเข๎าทราบวํา “ต๎อง
ตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของที่ทําหรือที่หรือสนามบินที่น าเข๎า” 

  5.1.5 กรณีใบขนสินค๎าที่หนํวยงานผู๎ ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์แจ๎งความประสงค์ขอตรวจสินค๎ารํวมกับเจ๎าหน๎าที่ศุลกากร 
    ใบขนสินค๎าขาเข๎าที่หนํวยงานผู๎ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ สํงข๎อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ โดยแจ๎งความประสงค์ขอตรวจสินค๎า
รํวมกับเจ๎าหน๎าที่ศุลกากร ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค๎าให๎ พร๎อมแจ๎งให๎
ผู๎น าของเข๎าทราบวํา “พบหนํวยงานผู๎ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตรวจสอบของ” 
  5.2 ใบขนสินค๎าขาออก 

 5.2.1 กรณีใบขนสินค๎าที่ไมํติดเงื่อนไขความเสี่ยง ไมํต๎องตรวจของทาง
กายภาพและไมํต๎องพบเจ๎าหน๎าที่ศุลกากร 
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  ใบขนสินค๎าขาออกที่ไมํติดเงื่อนไขความเสี่ยง ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรจะออกเลขท่ีใบขนสินค๎าให๎ และแจ๎งเลขที่ใบขนสินค๎าขาออกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให๎ผู๎สํง
ของออก เมื่อมีการน าสินค๎าผํานสถานีรับบรรทุก (Checking Post) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
จะแจ๎งให๎ทราบวํา “Goods Transition Control Already Checked” 

 5.2.2 กรณีใบขนสินค๎าขาออกที่ไมํติดเงื่อนไขความเสี่ยง แตํผู๎สํงของออกร๎อง
ขอพบเจ๎าหน๎าที่เพ่ือตรวจของทางกายภาพ 

  ใบขนสินค๎าขาออกที่ผู๎สํงของออกจัดสํงข๎อมูลใบขนสินค๎าโดยบันทึก
ข๎อมูลขอพบเจ๎าหน๎าที่เนื่องจากขออนุญาตเปิดตรวจสินค๎า (Inspection Request Code) ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค๎าให๎ และแจ๎งเลขที่ใบขนสินค๎าขาออกทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให๎ผู๎สํงของออก เมื่อมีการน าสินค๎าผํานสถานีรับบรรทุก (Checking Post) ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ๎งให๎ทราบวํา “Goods Transition Control Already Checked ให๎
มาตรวจของที่ทําที่สํงออก” 

 5.2.3 กรณีใบขนสินค๎าขาออกที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง และต๎องพบเจ๎าหน๎าที่
ศุลกากรเพื่อตรวจของทางกายภาพ 

  ใบขนสินค๎าขาออกที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรจะออกเลขท่ีใบขนสินค๎าให๎ และแจ๎งเลขที่ใบขนสินค๎าขาออกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให๎ผู๎สํง
ของออก เมื่อมีการน าสินค๎าผํานสถานีรับบรรทุก (Checking Post) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
จะแจ๎งให๎ทราบวํา “Goods Transition Control Already Checked ให๎มาตรวจของที่ทําที่สํงออก” 

 5.2.4 กรณีใบขนสินค๎าขาออกที่หนํวยงานผู๎ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์แจ๎งความประสงค์ขอตรวจสินค๎ารํวมกับเจ๎าหน๎าที่ศุลกากร 

  ใบขนสินค๎าขาออกที่หนํวยงานผู๎ออกใบอนุญาตหรือใบรั บรอง
อิเล็กทรอนิกส์ สํงข๎อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ โดยแจ๎งความประสงค์ขอตรวจสินค๎า
รํวมกับเจ๎าหน๎าที่ศุลกากร ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค๎าให๎ พร๎อมแจ๎งให๎ผู๎
สํงออกของทราบวํา “พบหนํวยงานผู๎ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตรวจสอบของ” 
เมื่อมีการน าสินค๎าผํานสถานีรับบรรทุก ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ๎งให๎ทราบวํา “Goods 
Transition Control Already Checked ให๎มาตรวจของที่ทําที่สํงออก” 

ข๎อ 6 กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของหนํวยงานผู๎ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ขัดข๎องไมํสามารถสํงข๎อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เข๎าสูํระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรได๎ 
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 6.1 ให๎ผู๎น าของเข๎าหรือสํงของออกติดตํอหนํวยงานผู๎ออกใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให๎ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ 

 6.2 ให๎ผู๎น าของเข๎าหรือสํงของออกยื่นใบชนสินค๎าในรูปแบบกระดาษพร๎อม
ส าเนาคูํฉบับ และเอกสารที่เกี่ยวข๎องตํอเจ๎าหน๎าที่ศุลกากร เพ่ือบันทึกข๎อมูลเข๎าสูํระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากร 

 6.3 ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค๎าให๎ และก าหนดให๎
เป็นใบขนสินค๎าท่ีติดเงื่อนไขความเสี่ยง ต๎องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ 

 6.4 เจ๎าหน๎าที่ศุลกากรจะตรวจสอบข๎อมูลใบขนสินค๎าและใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองในรูปแบบกระดาษ 

  6.4.1 หากถูกต๎องจะบันทึกข๎อมูลเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองเข๎าสูํระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรกํอนการตรวจปลํอยสินค๎า 

  6.4.2 หากของที่น าเข๎าหรือของที่สํงออกไมํตรงตามใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ในรูปแบบกระดาษ เจ๎าหน๎าที่ศุลกากรจะพิจารณาด าเนินการเป็นการเฉพาะราย 

 
สํวนที่ 2 

การตรวจสอบสินค๎าที่ต๎องด าเนินการตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข๎องกับการศุลกากร 
กรณียังไมํได๎ด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 ข๎อ 7 กรณีสินค๎าที่ใช๎รหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ รายการสินค๎า ที่ต๎องมีการ
ด าเนินการตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องกับการศุลกากร 
  7.1 การจัดสํงข๎อมูลใบขนสินค๎าเข๎าสูํระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ให๎ผู๎น าของ
เข๎าหรือผู๎สํงของออกท าการบันทึกข๎อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองในสํวนใบอนุญาต ( Import/Export 
Declaration Detail (Permit)) ดังนี้ 
   7.1.1 ให๎ระบุเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ได๎รับจากหนํวยงานในชํอง
เลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number)  
   7.1.2 ให๎ระบุวันที่ที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองในชํองวันที่ใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง (Issue Date) 
   7.1.3 ให๎ระบุเลขประจ าตัวผู๎เสียภาษีอากรของหนํวยงานในชํองเลข
ประจ าตัวผู๎เสียภาษีอากรของหนํวยงานผู๎ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Issuing Authority 
Tax Number) 



244 
 

  7.2 ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต๎องเบื้องต๎นของข๎อมูล
ใบขนสินค๎ากับแฟ้มข๎อมูลอ๎างอิง หากไมํพบข๎อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่
ใบขนสินค๎าให ๎
  7.3 หากพบวําข๎อมูลใบขนสินค๎าไมํถูกต๎อง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะท าการ
ตอบกลับข๎อผิดพลาด (Response Message Error) ให๎กับผู๎น าของเข๎าหรือสํงของออก 
 ข๎อ 8 การตรวจสอบใบขนสินค๎าขาเข๎า ที่ต๎องมีการด าเนินการตามกฎหมายอ่ืน                  
ที่เกี่ยวข๎องกับการศุลกากร หากมีการบันทึกข๎อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองเข๎าสูํระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากร 
  8.1 กรณีใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ไมํติดเงื่อนไขความเสี่ยง แตํต๎องพบเจ๎าหน๎าที่
ศุลกากรเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตหรือใบรับรอง 
   8.1.1 ใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ไมํติดเงื่อนไขความเสี่ยง ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค๎าให๎ พร๎อมแจ๎งให๎ผู๎น าของเข๎าทราบวํา “พบเจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบ
ใบอนุญาตหรือใบรับรองสินค๎าที่ยังไมํเชื่อมโยงข๎อมูล” 
   8.1.2 .ใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ผู๎น าของเข๎าจัดสํงข๎อมูล โดยบันทึกข๎อมูลการขอ
ตรวจปลํอยนอกสถานที่ (Inspection Request Code) หากใบอนุญาตขาเข๎าไมํติดเงื่อนไขความเสี่ยง
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค๎าให๎ พร๎อมแจ๎งให๎ผู๎น าของเข๎าทราบวํา “พบ
เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบใบอนุญาตหรือใบรับรองสินค๎าที่ยังไมํได๎เชื่อมโยงข๎อมูล” 
   8.1.3 การพบเจ๎าหน๎าที่ศุลกากรเพ่ือตรวจสอบใบอนุญาต ผู๎น าของเข๎าต๎อง
ด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรให๎ครบถ๎วนกํอนการรับของออกจากอารักขาศุลกากร ดังนี้ 
    (1) ให๎ผู๎น าของเข๎ายื่นใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษตํอ
หนํวยบริการศุลกากรกํอนการน าของออกจากอารักขาศุลกากร 
    (2) หนํวยบริการศุลกากรจะลงรับเอกสารไว๎และจัดเจ๎าหน๎าที่ศุลกากร
เพ่ือท าการตรวจสอบใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษเบื้องต๎นกับข๎อมูลใบขนสินค๎าขาเข๎า
ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
  8.2 กรณีใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ไมํติดเงื่อนไขความเสี่ยง แตํผู๎น าเข๎าร๎องขอพบ
เจ๎าหน๎าที่เพ่ือตรวจสอบทางกายภาพ  
   8.2.1 ใบขนสินค๎าขาเข๎าผู๎น าของเข๎าจัดสํงข๎อมูลโดยบันทึกข๎อมูลขอพบ
เจ๎าหน๎าที่เนื่องจากมีปัญหาพิกัดศุลกากรหรือราคาศุลกากร (Assessment Request Code) ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค๎าให๎ พร๎อมแจ๎งให๎ผู๎น าของเข๎าทราบวํา “พบ
เจ๎าหน๎าที่ศุลกากรที่ทําหรือที่หรือสนามบินที่น าเข๎ากํอนปลํอยสินค๎า” 
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   8.2.2 การพบเจ๎าหน๎าที่ศุลกากรเพ่ือท าการตรวจสอบพิกัด ราคาและของให๎
ผู๎น าของเข๎ายื่นใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษแกํเจ๎าหน๎าที่ศุลกากร เพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของและด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องให๎ครบถ๎วนกํอนการ
รับของออกจากอารักขาศุลกากร 
  8.3 กรณีใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง และต๎องพบเจ๎าหน๎าที่
ศุลกากรเพื่อตรวจของทางกายภาพ 
   8.3.1 ใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค๎าให๎ พร๎อมแจ๎งให๎ผู๎น าของเข๎าทราบวํา “ต๎องตรวจสอบพิกัดศุลกากร 
ราคาและของที่ทําหรือที่หรือสนามบินที่น าเข๎า” 
   8.3.2 ใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ผู๎น าของเข๎าจัดสํงข๎อมูล โดยบันทึกข๎อมูลการขอ
ตรวจปลํอยนอกสถานที่ (Inspection Request Code) หากใบขนสินค๎าขาเข๎าติดเงื่อนไขความเสี่ยง
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค๎าให๎ พร๎อมแจ๎งให๎ผู๎น าของเข๎าทราบวํา “ต๎อง
ตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของที่ทําหรือที่หรือสนามบินที่น าเข๎า” 
   8.3.3 ใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ผู๎น าของเข๎าจัดสํงข๎อมูลโดยบันทึกข๎อมูลขอพบ
เจ๎าหน๎าที่เนื่องจากมีปัญหาพิกัดศุลกากรหรือราคาศุลกากร (Assessment Request Code) และขอ
ตรวจปลํอยนอกสถานที่ (Inspection Request Code) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่
ใบขนสินค๎าให๎ พร๎อมแจ๎งให๎ผู๎น าของเข๎าทราบวํา “ต๎องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของที่ทํา
หรือที่หรือสนามบินที่น าเข๎า” 
  8.4 กรณีข๎อมูลในใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษไมํตรงกบข๎อมูล              
ใบขนสินค๎าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
   8.4.1 หากข๎อมูลการอนุญาตหรือการรับรองถูกจ๎อง แตํผู๎น าเข๎าบันทึกข๎อมูล
เลขที่และ/หรือวันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองในใบขนสินค๎าไมํถูกต๎อง อันเป็นความผิดฐานส าแดง
เท็จตามมาตรา 99 แหํงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 เจ๎าหน๎าที่ศุลกากรจะท าการ
เปรียบเทียบงดการฟ้องร๎องโดยการผํอนผันการปรับ และจะท าการบันทึกแก๎ไขเลขที่และ/หรือวันที่
ใบอนุญาตหรือใบรับรองในใบขนสินค๎าขาเข๎าให๎ถูกต๎องกํอนการตรวจปลํอยและ/หรือสํงมอบของออก
จากอารักขาศุลกากร 
   8.4.2 หากของที่น าเข๎าไมํตรงตามข๎อมูลการอนุญาตหรือการรับรองใน
รูปแบบกระดาษ เจ๎าหน๎าที่ศุลกากรจะพิจารณาด าเนินการเป็นการเฉพาะราย 
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 ข๎อ 9 การตรวจสอบใบขนสินค๎าขาออกที่ต๎องมีการด าเนินการตามกฎหมายอ่ืน                 
ที่เกี่ยวข๎องกับการศุลกากร หากมีการบันทึกข๎อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองเข๎าสูํระบบคอมพิวเตอร์
ของศุลกากร ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขท่ีใบขนสินค๎าให๎ 
  9.1 กรณีใบขนสินค๎าขาออกที่ไมํติดเงื่อนไขความเสี่ยง ไมํต๎องตรวจของทาง
กายภาพ 
   9.1.1 เมื่อน าสินค๎าผํานสถานีรับบรรทุก ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
จะแจ๎งให๎ทราบวํา “Goods Transition Control Already Checked ให๎ยื่นใบอนุญาตหรือใบรับรอง
สินค๎าในรูปแบบกระดาษ” 
   9.1.2 กรณีการอนุมัติหรืออนุญาตให๎กับของที่สํงออกตามบัญชีราคาสินค๎า          
ที่สํงออกเป็นรายครั้ง ให๎ผู๎สํงของออกน าใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษยื่นตํ อหนํวย
บริการศุลกากรของทําหรือที่หรือสนามบินสุดท๎ายที่สํงของออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 15 วัน
นับแตํวันตัดบัญชีใบก ากับการขนย๎ายสินค๎า 
   9.1.3 กรณีการอนุมัติหรืออนุญาตให๎กับของที่สํงออกตามปริมาณที่ก าหนด
ไว๎ หรือเป็นรายงวด/รายปีหรือตามใบขนสินค๎าขาออกมากกวํา 1 ฉบับ 
    (1) ให๎ผู๎สํงของออกน าใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษยื่น
ตํอหนํวยบริการศุลกากรของทําหรือที่หรือสนามบินสุดท๎ายที่สํงของออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใน 
15 วันนับแตํวันที่ตัดบัญชีใบก ากับการขนย๎ายสินค๎า 
    (2) เจ๎าหน๎าที่ศุลกากรจะตรวจสอบข๎อมูลใบขนสินค๎าขาออกในระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรกับใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษดังกลําว และรับรองปริมาณ
การสํงออกตามใบขนสินค๎าออกไว๎ในเอกสารดังกลําว พร๎อมลงชื่อและวัน เดือน ปี ก ากับไว๎ด๎วย 
   9.1.4 กรณีผู๎สํงของออกยื่นใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษ
ภายหลัง 15 วันนับแตํวันที่ตัดบัญชีใบก ากับการขนย๎ายสินค๎า เจ๎าหน๎าที่ศุลกากรจะพิจารณาความผิด
กรณีไมํยื่นเอกสารในระยะเวลาอันสมควร 
  9.2 กรณีใบขนสินค๎าขาออกท่ีไมํติดเงื่อนไขความเสี่ยง แตํผู๎สํงของออกร๎องขอพบ
เจ๎าหน๎าที่เพ่ือตรวจสอบของทางกายภาพ 
   9.2.1 ใบขนสินค๎าขาออกที่ผู๎สํงของออกจัดสํงข๎อมูลใบขนสินค๎าโดยบันทึก
ข๎อมูลขอพบเจ๎าหน๎าที่เนื่องจากขออนุญาตเปิดตรวจสินค๎า ( Inspection Request Code) ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออเลขที่ใบขนสินค๎าให๎ และแจ๎งเลขที่ใบขนสินค๎าขาออกทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให๎ผู๎สํงของออก เมื่อมีการน าสินค๎าผํานสถานีรับบรรทุก (Checking Post) ระบบ
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คอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ๎งให๎ทราบวํา “Goods Transition Control Already Checked ให๎
มาตรวจของที่ทําที่สํงออก” 
   9.2.2 ให๎ผู๎สํงออกยื่นเอกสารใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษแกํ
เจ๎าหน๎าที่ศุลกากรขณะที่ท าการตรวจของขาออก 
  9.3 กรณีใบขนสินค๎าขาออกท่ีติดเงื่อนไขความเสี่ยง 
   9.3.1 เมื่อน าสินค๎าผํานสถานีรับบรรทุก ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
จะแจ๎งให๎ทราบวํา “Goods Transition Control Already Checked ให๎มาตรวจของที่ทําที่สํงออก”  
   9.3.2 ให๎ผู๎สํงออกยื่นเอกสารใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษแกํ
เจ๎าหน๎าที่ศุลกากรขณะที่ท าการตรวจของขาออก 
  9.4 กรณีข๎อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองในรูปแบบกระดาษไมํตรงกับข๎อมูลใบขน
สินค๎าขาออกในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
   9.4.1 หากข๎อมูลการอนุญาตหรือการรับรองถูกต๎อง แตํผู๎สํงของออกบันทึก
ข๎อมูลเลขที่และ/หรือวันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรองในใบขนสินค๎าไมํถูกต๎อง อันเป็นความผิดฐาน
ส าแดงเท็จตามมาตรา 99 แหํงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 เจ๎าหน๎าที่ศุลกากรจะท าการ
เปรียบเทียบงดการฟ้องร๎องโดยการผํอนผันการปรับ และจะท าการบันทึกแก๎ไขเลขที่และ/หรือวันที่
ใบอนุญาตหรือใบรับรองในใบขนสินค๎าขาออกให๎ถูกต๎องกํอนการตรวจปลํอย 
   9.4.2 หากของที่สํงออกไมํตรงตามข๎อมูลการอนุญาตหรือการรับรอง                  
ในรูปแบบกระดาษ เจ๎าหน๎าที่ศุลกากรจะพิจารณาด าเนินการเป็นการเฉพาะราย 
 

สํวนที่ 3 
การตรวจสอบสินค๎าที่ต๎องมีการด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข๎องกับการศุลกากร 

กรณีได๎รับยกเว๎นไมํต๎องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองของแตํละหนํวยงาน 
 
 ข๎อ 10 กรณีสินค๎าที่ใช๎รหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ รายการสินค๎า ที่ต๎องมีการ
ด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับการศุลกากร แตํอยูํในขํายได๎รับการยกเว๎นไมํต๎องมี
ใบอนุญาตหรือใบรับรองของแตํละหนํวยงาน การจัดสํงข๎อมูลใบขนสินค๎าขาเข๎าเข๎าสูํระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร ให๎ผู๎น าของเข๎าหรือผู๎สํงของออกท าการบันทึกข๎อมูลใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในสํวนใบอนุญาต (Import/Export Declaration Detail (Permit)) ดังนี้ 
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  10.1 อธิบดีกรมศุลกากร โดยผู๎อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจะจัดท าประกาศกรมศุลกากร แจ๎งให๎ทราบถึงรหัสการได๎รับยกเว๎นไมํต๎องมีใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองของหนํวยงานที่ยกเว๎นใบอนุญาตหรือใบรับรอง 
  10.2 ในชํองเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) ให๎ระบุเลขที่
ใบอนุญาตหรือใบรับรองเป็นรหัสการได๎รับยกเว๎นไมํต๎องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง ดังนี้ 
   10.2.1 EXEMPT1 ไมํต๎องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง เนื่องจากเป็น             
สํวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใช๎กับ 7 หนํวยงาน ได๎แกํ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการอุตสาหกรรม
ทหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการปกครอง ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง และ
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ 
   10.2.2 EXEMPT2 ไมํต๎องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง เนื่องจากวัตถุประสงค์
การน าไปใช๎งานไมํต๎องขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง เชํน เป็นของตัวอยําง หรือน าเข๎าเพ่ือการศึกษา  
ใช๎กับ 6 หนํวยงาน ได๎แกํ กรมประมง กรมการค๎าตํางประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมธุรกิจพลังงาน 
กรมสรรพสามิต และส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
   10.2.3 EXEMPT3 ไมํต๎องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง เนื่องจากมีกฎหมายอ่ืน
ควบคุมและได๎รับอนุญาตจากหนํวยงานที่ควบคุมแล๎ว ใช๎กับ 5 หนํวยงาน ได๎แกํ กรมประมง กรมการค๎า
ตํางประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   10.2.4 EXEMPT4 ไมํต๎องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง เนื่องจากเป็นไปตาม
ข๎อตกลงระหวํางประเทศ ใช๎กับ 2 หนํวยงาน ได๎แกํ กรมการค๎าตํางประเทศ และกรมการปกครอง 
   10.2.5 EXEMPT5 ไมํต๎องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง เนื่องจากปริมาณ           
ไมํถึงเกณฑ์ที่ต๎องขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง เชํน น้ าหนัก  จ านวน ความเข๎มข๎น ใช๎กับ                      
5 หนํวยงาน ได๎แกํ กรมการค๎าตํางประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแรํ กรมการอุตสาหกรรมทหาร และกรมสรรพสามิต 
   10.2.6 EXEMPT6 ไมํต๎องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง เนื่องจากราคาไมํถึง
เกณฑ์ท่ีต๎องขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง 
    10.2.7 EXEMPT99 ไมํต๎องมีใบอนุญาตหรือใบรับรอง เนื่องจากกรณีอ่ืนๆ 
ใช๎กับ 14 หนํวยงาน ได๎แกํ กรมประมง กรมการค๎าตํางประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุทยาน
แหํงชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมธุรกิจพลังงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมศิลปา กร                 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรํ กรมการอุตสาหกรรมทหาร กรมสรรพสามิต ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ และกรมการค๎าภายใน 
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  10.3 ในชํองวันที่ออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Issue Date) ให๎ระบุวันที่
ประกาศนี้มีผลบังคับใช๎ 
  10.4 ในชํองเลขประจ าตัวผู๎เสียภาษีอากรของหนํวยงานผู๎ออกใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง (Permit Issuing Authority Tax Number) ให๎ระบุเลขประจ าตัวผู๎เสียภาษีอากรของ
หนํวยงานที่ยกเว๎นใบอนุญาตหรือใบรับรอง 
 ข๎อ 11 การตรวจสอบใบขนสินค๎าขาเข๎า ที่ต๎องมีการด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข๎องกับการศุลกากร หากในชํองเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) บันทึกข๎อมูล 
EXEMPT ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบกับระบบฐานข๎อมูลอ๎างอิง กรณีข๎อมูลถูกต๎อง
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขท่ีใบขนสินค๎าให๎ 
  11.1 กรณีใบขนสินค๎าขาเข๎าท่ีไมํติดเงื่อนไขความเสี่ยง 
   ใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ผู๎น าของเข๎าจัดสํงข๎อมูล โดยในชํองเลขที่ใบอนุญาต
หรือใบรับรอง (Permit Number) บันทึกข๎อมูล EXEMPT1 ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ๎งให๎
ผู๎น าของเข๎าทราบวํา “ไมํต๎องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ ไปรับของที่ทําหรือที่หรือ
สนามบินที่น าเข๎า” 
  11.2 กรณีใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ไมํติดเงื่อนไขความเสี่ยง แตํต๎องพบเจ๎าหน๎าที่
ศุลกากรเพื่อตรวจสอบการได๎รับการยกเว๎นไมํต๎องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองของแตํละหนํวยงาน 
   11.2.1 ใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ผู๎น าของเข๎าจัดสํงข๎อมูล โดยชํองเลขที่
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) บันทึกข๎อมูล EXEMPT2 EXEMPT3 EXEMPT4 
EXEMPT5 EXEMPT6 หรือ EXEMPT99 ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ๎งให๎ผู๎น าของเข๎าทราบ
วํา “พบเจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบเนื่องจากได๎รับการยกเว๎นใบอนุญาตหรือใบรับรอง” 
   11.2.2 ใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ผู๎น าของเข๎าจัดสํงข๎อมูล โดยชํองเลขที่
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) บันทึกข๎อมูล EXEMPT2 EXEMPT3 EXEMPT4 
EXEMPT5 EXEMPT6 หรือ EXEMPT99 และบันทึกข๎อมูลการขอตรวจปลํอยนอกสถานที่ 
(Inspection Request Code) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ๎งให๎ผู๎น าของเข๎าทราบวํา “พบ
เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบเนื่องจากได๎รับการยกเว๎นใบอนุญาตหรือใบรับรอง” 
   11.2.3 การพบเจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบเนื่องจากได๎รับการยกเว๎นใบอนุญาต
หรือใบรับรอง ผู๎น าของเข๎าต๎องด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากรให๎ครบถ๎วนกํอนการรับของ
ออกจากอารักขาศุลกากร ดังนี้ 
     (1) ให๎ผู๎น าของเข๎าพบเจ๎าหน๎าที่เพ่ือตรวจสอบการได๎รับยกเว๎น
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง ณ หนํวยบริการศุลกากรกํอนการน าของออกจากอารักขาศุลกากร 
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     (2) หนํวยบริการศุลกากรจะจัดเจ๎าหน๎าที่ศุลกากรเพ่ือท าการ
ตรวจสอบการได๎รับยกเว๎นใบอนุญาตหรือใบรับรองเบื้องต๎นจากข๎อมูลใบขนสินค๎าขาเข๎าในระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร 
   11.2.4 กรณีผู๎น าของเข๎าระดับมาตรฐานเออีโอ ได๎รับการยกเว๎นไมํต๎องพบ
เจ๎าหน๎าที่เพ่ือตรวจสอบการได๎รับยกเว๎นใบอนุญาตหรือใบรับรอง 
   11.2.5 หากตรวจสอบพบวําของที่น าเข๎าไมํได๎รับการยกเว๎นใบอนุญาต
หรือใบรับรอง เจ๎าหน๎าที่ศุลกากรจะพิจารณาด าเนินการเป็นการเฉพาะราย 
  11.3 กรณีใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ไมํติดเงื่อนไขความเสี่ยง แตํผู๎น าเข๎าร๎องขอพบ
เจ๎าหน๎าที่เพ่ือตรวจของทางกายภาพ 
   11.3.1 ใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ผู๎น าของเข๎าจัดสํงข๎อมูล โดยบันทึกข๎อมูลขอ
พบเจ๎าหน๎าที่เนื่องจากมีปัญหาพิกัดศุลกากรหรือราคาศุลกากร (Assessment Request Code) 
ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค๎าให๎ พร๎อมแจ๎งให๎ผู๎น าของเข๎าทราบวํา “พบ
เจ๎าหน๎าทีศุ่ลกากรที่ทําหรือท่ีหรือสนามบินที่น าเข๎ากํอนปลํอยสินค๎า” 
   11.3.2 ให๎ผู๎น าของเข๎าพบเจ๎าหน๎าที่ศุลกากรเพื่อด าเนินการตรวจสอบพิกัด
ศุลกากร ราคาและของ และด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องให๎ครบถ๎วนกํอนการรับชองออก
จากอารักขาศุลกากร 
  11.4 กรณีใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง และต๎องพบเจ๎าหน๎าที่
ศุลกากรเพื่อตรวจของทางกายภาพ 
   11.4.1 ใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค๎าให๎ พร๎อมแจ๎งให๎ผู๎น าของเข๎าทราบวํา “ต๎องตรวจสอบพิกัดศุลกากร 
ราคาและของที่ทําหรือที่หรือสนามบินที่น าเข๎า” 
   11.4.2 ใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ผู๎น าของเข๎าจัดสํงข๎อมูล โดยบันทึกข๎อมูล             
การขอตรวจปลํอยนอกสถานที่ (Inspection Request Code) หากใบขนสินค๎าขาเข๎าติดเงื่อนไข
ความเสี่ยง ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค๎าให๎ พร๎อมแจ๎งให๎ผู๎น าของเข๎าทราบวํา 
“ต๎องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของที่ทําหรือที่หรือสนามบินที่น าเข๎า” 
   11.4.3 ใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ผู๎น าของเข๎าจัดสํงข๎อมูล โดยบันทึกข๎อมูล             
ขอพบเจ๎าหน๎าที่เนื่องจากมีปัญหาพิกัดศุลกากรหรือราคาศุลกากร  (Assessment Request Code) 
และขอตรวจปลํอยนอกสถานที่ (Inspection Request Code) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะ
ออกเลขที่ใบขนสินค๎าให๎ พร๎อมแจ๎งให๎ผู๎น าของเข๎าทราบวํา “ต๎องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและ
ของที่ทําหรือที่หรือสนามบินที่น าเข๎า” 
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   11.4.4 ใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ติดเงื่อนไขความเสี่ ยง ให๎ผู๎น าของเข๎าพบ
เจ๎าหน๎าที่ศุลกากรเพ่ือด าเนินการตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ และด าเนินการตามกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข๎องให๎ครบถ๎วนกํอนการรับของออกจากอารักขาศุลกากร 
 ข๎อ 12 การตรวจสอบใบขนสินค๎าขาออก ที่ต๎องมีการด าเนินการตามกฎหมายอ่ืน              
ที่เกี่ยวข๎องกับการศุลกากร หากในชํองเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit Number) บันทึก
ข๎อมูล EXEMPT ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบกับระบบฐานข๎อมูลอ๎างอิง กรณีข๎อมูล
ถูกต๎องระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขท่ีใบขนสินค๎าให๎ 
  12.1 กรณีใบขนสินค๎าขาเข๎าที่ไมํติดเงื่อนไขความเสี่ยง ไมํต๎องตรวจของทาง
กายภาพ และไมํต๎องพบเจ๎าหน๎าที่ศุลกากร 
   ใบขนสินค๎าขาออกที่ไมํติดเงื่อนไขความเสี่ยง ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรจะออกเลขท่ีใบขนสินค๎าให๎ และแจ๎งเลขที่ใบขนสินค๎าขาออกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให๎ผู๎สํง
ของออก เมื่อมีการน าสินค๎าผํานสถานีรับบรรทุก (Checking Post) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
จะแจ๎งให๎ทราบวํา “Goods Transition Control Already Checked” 
  12.2 กรณีใบขนสินค๎าขาออกที่ไมํติดเงื่อนไขความเสี่ยง แตํผู๎สํงของออกร๎องขอ
พบเจ๎าหน๎าที่เพ่ือตรวจของทางกายภาพ 
   ใบขนสินค๎าขาออกท่ีผู๎สํงของออกจัดสํงข๎อมูลใบขนสินค๎า โดยบันทึกข๎อมูล
ขอพบเจ๎าหน๎าที่เนื่องจากขออนุญาตเปิดตรวจสินค๎า (Inspection Request Code) ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค๎าให๎  และแจ๎งเลขที่ใบขนสินค๎าขาออกทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให๎ผู๎สํงของออก เมื่อมีการน าสินค๎าผํานสถานีรับบรรทุก (Checking Post) ระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะแจ๎งให๎ทราบวํา “Goods Transition Control Already Checked ให๎
มาตรวจของที่ทําที่สํงออก” 
  12.3 กรณีใบขนสินค๎าขาออกที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง และต๎องพบเจ๎าหน๎าที่
ศุลกากรเพื่อตรวจของทางกายภาพ 
   ใบขนสินค๎าขาออกที่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง ระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากรจะออกเลขท่ีใบขนสินค๎าให๎ และแจ๎งเลขที่ใบขนสินค๎าขาออกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให๎ผู๎สํง
ของออก เมื่อมีการน าสินค๎าผํานสถานีรับบรรทุก (Checking Post) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
จะแจ๎งให๎ทราบวํา “Goods Transition Control Already Checked ให๎มาตรวจของที่ทําที่สํงออก” 
  12.4 หากตรวจสอบพบวําของที่สํงออกไมํได๎รับการยกเว๎นใบอนุญาต หรือ
ใบรับรองเจ๎าหน๎าที่ศุลกากรจะพิจารณาด าเนินการเป็นการเฉพาะราย 
 ข๎อ 13 ประกาศนี้ให๎มีผลใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นต๎นไป 
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ภาคผนวก ฑ35 
พิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส ์ 

ณ จุดเดียวของอาเซยีน 
 

รัฐบาลแหํงบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ตํอไปนี้เรียกวํา “ลาว พีดีอาร์”) มาเลเซีย สาธารณรัฐแหํง
สหภาพเมียนมํา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ในฐานะประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (ตํอไปนี้เมื่อ
อ๎างถึงทุกประเทศ เรียกวํา “อาเซียน” หรือ “ประเทศสมาชิกทั้งหลาย” หรือแตํละประเทศ เรียกวํา 
“ประเทศสมาชิก”) 

ระลึกถึง ข๎อผูกพันและความตกลงซึ่งประเทศสมาชิกทั้งหลายได๎ให๎ไว๎เพ่ือกํอตั้ง          
การเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ตํอไปนี้เรียกวํา “เอเอสดับเบิ้ลยู”) รวมทั้ง 
ระบบการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวทั้งหลาย (ตํอไปนี้เรียกวํา “เอ็นเอสดับเบิ้ลยู
ทั้งหลาย” หรือ ในรูปเอกพจน์เรียกวํา “เอ็นเอสดับเบิ้ลยู”) ครอบคลุมถึงความตกลงวําด๎วย               
การอ านวยความสะดวกด๎านศุลกากรด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (ตํอไปนี้เรียกวํา “ความตกลง
เอเอสดับเบิ้ลยู”) ซึ่งลงนาม   เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และพิธีสาร
เพ่ือจัดตั้งและด าเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ตํอไปนี้เรียกวํา“พิธีสาร
เอเอสดับเบิ้ลยู”) ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ณ เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ระลึกถึงต่อไปว่า ความส าคัญของความสอดคล๎องเป็นหนึ่งเดียวทางการค๎าและ           
การศุลกากรตํอประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งได๎แสดงไว๎แล๎วในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ 

ตระหนักถึง ความส าคัญของการจัดท ากรอบกฎหมายที่เป็นไปได๎ บนพ้ืนฐานของ
มาตรฐานสากลและ 

หลักปฏิบัติที่ดี ส าหรับการด าเนินการของเอเอสดับเบิ้ลยู ซึ่งเป็นไปตามข๎อ 6 ของ
ความตกลงเอเอสดับเบิ้ลยู 

รับทราบว่า ประเทศสมาชิกทั้งหลายผูกพันตามข๎อ 5 ของพิธีสารเอเอสดับเบิ้ลยู   
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและหลักปฏิบัติที่ดี ซึ่งได๎ก าหนดไว๎ในอนุสัญญาและความตกลง
ระหวํางประเทศ 

                                           
1
 ค าแปลอยํางไมํเป็นทางการ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
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ยืนยันว่า ถ๎อยค าของพิธีสารนี้ต๎องตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของวัตถุประสงค์ หลักการ และ

พันธกรณีซ่ึงได๎ก าหนดไว๎แล๎วในความตกลงเอเอสดับเบิ้ลยูและพิธีสารเอเอสดับเบิ้ลยู  
รับทราบว่า หลักการและข๎อแนะน าที่เกี่ยวข๎องซึ่งถูกพัฒนาโดยองค์กรระหวําง

ประเทศ อาทิ คณะกรรมาธิการกฎหมายการค๎าระหวํางประเทศแหํงสหประชาชาติ (UNCITRAL) 
กฎหมายแมํแบบวําด๎วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ข๎อแนะน าที่ 35 ของศูนย์อ านวยความสะดวกทาง
การค๎าและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แหํงสหประชาชาติ (UN/CEFACT) และอนุสัญญาวําด๎วยการใช๎ 
การติดตํอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหวํางประเทศ เพ่ือวัตถุประสงค์ของธุรกรรมระหวําง
ระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูทั้งหลายภายในสภาพแวดล๎อมเอเอสดับเบิ้ลยู 

ได้ตกลงกันไว้ดังนี้ 
 

สํวนที่ 1 
การบังคับใช๎ 

 
ข๎อ 1 

ขอบเขตการบังคับใช๎ 
1. พิธีสารนี้ให๎ใช๎บังคับกับธุรกรรมระหวํางระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของประเทศ

สมาชิกท้ังหลายภายในสภาพแวดล๎อมเอเอสดับเบิ้ลยูเทํานั้น 
2. ไมํมีข๎อก าหนดใดในพิธีสารนี้ ที่มุํงหมายเพ่ือเป็นการสร๎างพันธกรณีตํอประเทศ

สมาชิกท้ังหลาย 
อันเกี่ยวข๎องกับการด าเนินการและการท าธุรกรรมภายในระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของตน  

ทั้งนี้ นอกจากการที่ได๎ก าหนดในข๎อ 9 (ความปลอดภัยและความลับของสารสนเทศ) ของพิธีสารนี้ 
3. การท าธุรกรรมซึ่งด าเนินการภายใต๎พิธีสารนี้ต๎องสอดคล๎องกับข๎อก าหนดทาง

เทคนิคซึ่งจะได๎ตกลงกันตํอไปโดยประเทศสมาชิกท้ังหลาย 
 

ข๎อ 2 
ความเกี่ยวข๎องกับความตกลงอ่ืน 

1. พิธีสารนี้ต๎องสํงเสริมและด าเนินการตามความตกลงเอเอสดับเบิ้ลยู และถูกอําน
หรือตีความให๎สอดคล๎องกับความตกลงเอเอสดับเบิ้ลยู ในกรณีเกิดความไมํสอดคล๎องกันระหวําง            
พิธีสารนี้และความตกลงเอเอสดับเบิ้ลยู ให๎ข๎อบทความตกลงเอเอสดับเบิ้ลยู มีผลบังคับใช๎ส าหรับกรณี
ความไมํสอดคล๎องกันนั้น 
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2. พิธีสารนี้ไมํมีผลกระทบตํอสิทธิหรือหน๎าที่ของประเทศสมาชิกทั้งหลายภายใต๎

ความตกลงระหวํางประเทศอ่ืนใดซึ่งมีประเทศสมาชิกสองประเทศหรือมากกวําเป็นภาคีอยูํ 
3. ในกรณีที่เกิดความไมํสอดคล๎องกันระหวํางพิธีสารนี้และพิธีสารเอเอสดับเบิ้ลยู 

ประเทศสมาชิกท้ังหลายจะต๎องด าเนินการปรึกษาเพ่ือหาข๎อยุติซึ่งยอมรับรํวมกันโดยทันที 
4. ภายใต๎บังคับของวรรค 1 แหํงข๎อบทนี้ ในกรณีที่เกิดความไมํสอดคล๎องกัน

ระหวํางพิธีสารนี้และความตกลงระหวํางประเทศอ่ืนใดเกี่ยวกับการด าเนินการเอเอสดับเบิ้ลยู ซึ่งมี
ประเทศสมาชิกสองประเทศหรือมากกวําเป็นภาคี ประเทศสมาชิกทั้งหลายจะต๎องด าเนินการ
ปรึกษาหารือเพ่ือหาข๎อยุติซึ่งยอมรับรํวมกันโดยทันที 

 
ข๎อ 3 

วัตถุประสงค์ 
พิธี สารนี้ มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ือเป็นกรอบทางกฎหมายเ พ่ือการด า เนินการ                  

การติดตํอสื่อสารและการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกรรมระหวํางระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยู
ทั้งหลายภายในสภาพแวดล๎อมเอเอสดับเบิ้ลยู โดยค านึงถึงมาตรฐานสากลและการปฏิบัติที่ดี                   
ที่เกี่ยวข๎อง ที่ความตกลงระหวํางประเทศและอนุสัญญาเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกทางการค๎า
และการท าให๎เทคนิคและการปฏิบัติทางศุลกากรมีความทันสมัยแนะน าไว๎ 

 
ข๎อ 4 

ข๎อยกเว๎น 
1. ไมํมีข๎อก าหนดใดในพิธีสารนี้กระทบ และ/หรือจ ากัดความตกลงหรือข๎อตกลงใดๆ 

ที่เก่ียวกับความรํวมมือในทางอาญาหรือการด าเนินการที่เก่ียวข๎อง ซึ่งประเทศสมาชิกเป็นภาคี 
2. พิธีสารนี้ไมํครอบคลุมถึงการบังคับตามสิทธิเรียกร๎องสํวนตัวหรือทางทรัพย์สิน

โดยแท๎ระหวํางเอกชนผู๎ใช๎ระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูทั้งหลายภายในสภาพแวดล๎อมเอเอสดับเบิ้ลยู 
3. พิธีสารนี้ไมํครอบคลุมถึงธุรกรรมเอ็นเอสดับเบิ้ลยูอิเล็กทรอนิกส์ระหวํางประเทศ

สมาชิกกับประเทศซึ่งมิใชํสมาชิก 
 

สํวนที่ 2 
ข๎อก าหนดทั่วไป 
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ข๎อ 5 
ค านิยามท่ัวไป 

เพ่ือวัตถุประสงค์แหํงพิธีสารนี้ หากมิได๎ระบุไว๎เป็นอยํางอ่ืน ถ๎อยค าดังตํอไปนี้จะถูก
ให๎ความหมายดังนี้ 

เอ “เอเอสดับเบิ้ลยู” คือ สภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัยซึ่งระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยู
ของประเทศสมาชิกทั้งหลายท างานและเชื่อมตํอกัน โดยเอเอสดับเบิ้ลยูกํอให๎เกิดการอ านวย               
ความสะดวกระดับภูมิภาคที่ท าให๎การเชื่อมโยงและการสื่อสารไร๎รอยตํอ เป็นมาตรฐานและสอดคล๎องกัน 
ซึ่งสารสนเทศและข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการค๎าและศุลกากร เพ่ือประโยชน์ในการตรวจปลํอยทาง
ศุลกากร จากและไปสูํระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูทั้งหลาย ทั้งนี้ ข๎อมูลและสารสนเทศทางการค๎าและ           
ที่เก่ียวข๎องกับศุลกากรจะคงอยูํภายในและเป็นของประเทศสมาชิกทั้งหลายดังกลําว 

บี “ข๎อมูลซึ่งเป็นความลับ” หมายถึง ข๎อมูลและสารสนเทศซึ่งได๎รับ                
ความคุ๎มครองจากการถูกเปิดเผยภายใต๎กฎหมายของประเทศสมาชิก หรือที่ถูกพิจารณาวํามีชั้น
ความลับ ถ๎าข๎อมูลและสารสนเทศดังกลําวน าพาลักษณะอยํางหนึ่งอยํางใดตํอไปนี้ 

 1. ข๎อมูลความลับทางการค๎า ซึ่งอาจท าให๎ผู๎ใดได๎เปรียบในการแขํงขัน
เหนือผู๎อื่น 

 2. ข๎อมูลทางการเงิน รวมทั้งข๎อมูลทางธนาคารและการประกันภัย 
 3. ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทุกประเภท 
 4. ข๎อมูลซึ่งสามารถระบุถึงตัวบุคคลได๎ หรือ 
 5. ข๎อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช๎กฎหมาย 
ซี “เอ็นเอสดับเบิ้ลยู” คือ ระบบซึ่งท าให๎สามารถ 
 1.  ด าเนินการบันทึกข๎อมูลและสารสนเทศในคราวเดียว 
 2.  ด าเนินการประมวลผลข๎อมูลและสารสนเทศในคราวเดียวและ

สอดคล๎องกัน 
 3. ท าให๎เกิดการตัดสินใจคราวเดียวในการตรวจปลํอยทางศุลกากร 

การตัดสินใจคราวเดียวต๎องถูกตีความเพียงหนึ่งเดียววําเป็นการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวในการตรวจ
ปลํอยสินค๎าโดยศุลกากร หากกรณีการตัดสินใจดังกลําวถูกก าหนดให๎ด าเนินการโดยกระทรวงและ
หนํวยงานที่เก่ียวข๎องและสื่อสารมายังศุลกากรในเวลาที่เหมาะสม  

ดี “บริการในระดับภูมิภาค” หมายถึง ระบบการใช๎งานหรือสารสนเทศซึ่ง
สนับสนุนการให๎บริการของเอเอสดับเบิ้ลยู อันประเทศสมาชิกทั้งหลายจะได๎ตกลงรํวมกันตํอไป ทั้งนี้ 
ประเทศสมาชิกทั้งหลายสามารถเข๎าถึงได๎ผํานเครือขํายความปลอดภัยเอเอสดับเบิ้ลยู 
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อี “ข๎อตกลงระดับการให๎บริการ” (ตํอไปนี้เรียกวํา “เอสแอลเอ”) อ๎างถึง 

ข๎อตกลงของผู๎ให๎บริการเก่ียวกับตัววัดการปฏิบัติงานเชิงจ านวนหรือเครื่องมือชี้วัดความส าเร็จส าหรับ
บริการตํางๆของผู๎ให๎บริการ 

เอฟ “ข๎อก าหนดระดับการให๎บริการ” หมายถึง มาตรฐานซึ่งสามารถชี้วัดและ
ท าให๎ส าเร็จได๎ส าหรับประสิทธิภาพของบริการตํางๆ ซึ่งด าเนินการโดยผู๎ให๎บริการ 

จ ี “ธุรกรรม” หมายถึง การสํงและการรับสารสนเทศหรือข๎อมูลระหวํางระบบ
เอ็นเอสดับเบิ้ลยูทั้งหลาย 
 

สํวนที่ 3 
ข๎อบทเกี่ยวการด าเนินการเอเอสดับเบิ้ลยูและเอ็นเอสดับเบิ้ลยู 

 
ข๎อ 6 

การสํงรับและการแลกเปลี่ยนข๎อมูลและสารสนเทศ 
1. ประเทศสมาชิกทั้งหลายต๎องจัดให๎มีหรือคงไว๎ซึ่งกฎหมายและระเบียบข๎อบังคับ

แหํงชาติ36 เพ่ือด าเนินการระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของตน และอนุญาตให๎มีการสํงรับและแลกเปลี่ยน
ข๎อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการค๎าและศุลกากรระหวํางระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูทั้งหลายตามที่ได๎ตกลง
ไว๎เป็นการเฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์ของเอเอสดับเบิ้ลยู ทั้งนี้ การสํงรับและการแลกเปลี่ยนดังกลําวต๎อง
ได๎รับความยินยอมจากผู๎ค๎าที่สํงข๎อมูลและสารสนเทศในกรณีท่ีมีกฎหมายแหํงชาติก าหนดให๎ต๎องได๎รับ
ความยินยอม และต๎องด าเนินการโดยสอดคล๎องกับพิธีสารนี้ 

2. ประเทศสมาชิกทั้งหลายต๎องจัดให๎มีแนวนโยบายหรือระเบียบข๎อบังคับ ส าหรับ
การสํงรับและการแลกเปลี่ยน การใช๎ และการเผยแพรํข๎อมูลและสารสนเทศในระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยู
ส าหรับหนํวยงานของรัฐเพ่ือใช๎งาน อันสอดคล๎องกับข๎อบทในพิธีสารนี้ 

3. ข๎อมูลและสารสนเทศซึ่งถูกสํงรับ แลกเปลี่ยน หรือเผยแพรํ โดยระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยู
ของประเทศสมาชิกหนึ่งไปสูํระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของอีกประเทศสมาชิกหนึ่งผํานสิ่งแวดล๎อม              
เอเอสดับเบิ้ลยู ต๎องถูกใช๎หรือรักษาไว๎เพ่ือประโยชน์แหํงการด าเนินการตามพิธีสารนี้และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของเอเอสดับเบิ้ลยูเทํานั้น 

                                           
2 ในการจัดให้มีหรือคงไว้ซึ่งกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่อ้างถึง ประเทศสมาชิก

ทั้งหลาย อาจตัดสินใจที่จะท าให้มั่นใจว่า การส่งรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศภายใน
สภาพแวดล้อมเอเอสดับเบิ้ลยูอยู่ภายใต้การปกป้องอันเปรียบเทียบได้กับที่มีการด าเนินการภายใน     
เขตอ านาจของตน 
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4. เพ่ือวัตถุประสงค์ของเอเอสดับเบิ้ลยู ประเทศสมาชิกทั้งหลายต๎องให๎การยอมรับ

ข๎อมูลและสารสนเทศทางการค๎าและศุลกากร ซึ่งถูกสํงรับและแลกเปลี่ยนภายในเอเอสดับเบิ้ลยู เพ่ือ
การตรวจปลํอยทางศุลกากร ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกทั้งหลายจะได๎ตกลงรํวมกันตํอไป 
 

ข๎อ 7 
ข๎อก าหนดระดับการให๎บริการ 

1. ข๎อก าหนดระดับการให๎บริการใดๆ อันเกี่ยวข๎องกับการให๎บริการระดับภูมิภาค           
เอเอสดับเบิ้ลยูต๎องได๎รับความเห็นชอบรํวมกันระหวํางประเทศสมาชิกทั้งหลายและก าหนดไว๎ใน             
เอสแอลเอทั้งหลายซึ่งท าขึ้นระหวํางองค์กรซึ่งรับผิดชอบในการควบคุมดูแลเอเอสดับเบิ้ลยูตามที่
ก าหนดในข๎อ 18 และผู๎ให๎บริการทั้งหลายที่เก่ียวข๎องในการบริการเอเอสดับเบิ้ลยูในระดับภูมิภาค 

2. ประเทศสมาชิกต๎องก าหนดข๎อก าหนดระดับการให๎บริก ารส าหรับระบบ                
เอ็นเอสดับเบิ้ลยูของตนเพ่ือด าเนินธุรกรรมได๎ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 

ข๎อ 8 
มาตรฐานของข๎อมูลและสารสนเทศ 

เพ่ือวัตถุประสงค์แหํงธุรกรรมระหวํางระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูทั้งหลายภายใน
สิ่งแวดล๎อมเอเอสดับเบิ้ลยูประเทศสมาชิกทั้งหลายต๎องปฏิบัติตามรูปแบบข๎อมูลขององค์การศุลกากรโลก 
หรือในกรณีที่เหมาะสม รูปแบบหรือคุณลักษณะข๎อมูลอ่ืนใดซึ่งประเทศสมาชิกทั้งหลายอาจเห็นชอบ
รํวมกัน 

ข๎อ 9 
ความปลอดภัยและความลับของสารสนเทศ 

1. ประเทศสมาชิกต๎องท าให๎มั่นใจได๎วําระบบเอ็นเอสดับเบิ้ ลยูของตนปกป้อง            
ความปลอดภัยและความลับของข๎อมูลและสารสนเทศในระบบข๎อมูลเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของตน 

2. ประเทศสมาชิกต๎องท าให๎มั่นใจตํอไปอีกวําการใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศซึ่งได๎รับ
ผํานสิ่งแวดล๎อม 

เอเอสดับเบิ้ลยูต๎องเป็นไปโดยวัตถุประสงค์ซึ่งชอบด๎วยกฎหมายและได๎รับอนุญาต 
สอดคล๎องกับถ๎อยค าในพิธีสารนี้ 

3. ประเทศสมาชิกต๎องด าเนินการให๎มีกฎหมายและระเบียบข๎อบังคับแหํงชาติเพ่ือให๎
มีการป้องกันการเปิดเผยโดยไมํชอบด๎วยกฎหมายของข๎อมูลซึ่งเป็นความลับที่มีการสํงรับ แลกเปลี่ยน 
หรือการเผยแพรํโดยระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของประเทศสมาชิกทั้งหลายตามพิธีสารนี้ การใช๎ข๎อมูล
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ดังกลําวต๎องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎โดยเฉพาะและมิให๎ประเทศสมาชิกผู๎รับข๎อมูลเปิดเผย
โดยมิได๎รับอนุญาตเป็นการเฉพาะโดยประเทศสมาชิกผู๎ให๎ข๎อมูล 

4. เมื่อข๎อมูลซึ่งเป็นความลับถูกสํงรับ แลกเปลี่ยน หรือเผยแพรํระหวํางระบบ                   
เอ็นเอสดับเบิ้ลยูทั้งหลาย ประเทศสมาชิกทั้งหลายทั้งฝ่ายผู๎สํงและผู๎รับข๎อมูล ต๎องท าให๎มั่นใจได๎วํา            
จะไมํมีการเปิดเผยข๎อมูลดังกลําวโดยไมํชอบด๎วยกฎหมาย 

5. ไมํมีข๎อก าหนดใดในพิธีสารนี้ เรียกร๎องให๎ประเทศสมาชิกใดต๎องอนุญาตให๎มีการ
เข๎าถึงข๎อมูลซึ่งเป็นความลับตามพิธีสารนี้ ซึ่งพิจารณาได๎วําการเปิดเผยอาจ 
 เอ เป็นการขัดตํอประโยชน์สาธารณะ 
 บี เป็นการขัดตํอกฎหมาย ซึ่งหมายความรวมถึง แตํไมํจ ากัดเฉพาะ กฎหมาย
คุ๎มครองสิทธิสํวนบุคคลหรือคุ๎มครองการเปิดเผยซึ่งข๎อมูลทางการเงินหรือบัญชีของลูกค๎าสถาบัน
การเงิน 
 ซี กระทบตํอการบังคับใช๎กฎหมาย หรือ 
 ดี ท าให๎เสียเปรียบในการแขํงขันทางการค๎าของบุคคลผู๎ให๎ข๎อมูล 

6. ประเทศสมาชิกต๎องท าให๎มั่นใจได๎วําการด าเนินการระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของตน 
จัดให๎มีการปกป้องความปลอดภัยสารสนเทศตํอความเสี่ยงและภัยคุกคามได๎อยํางเหมาะสม จากการ
เข๎าถึง การใช๎การเปิดเผย โดยไมํได๎รับอนุญาต หรือการถูกโจรกรรม รวมทั้งการสูญหายของข๎อมูลซึ่ง
เป็นความลับ ซึ่งได๎รับจากระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูทั้งหลายภายใต๎พิธี สารนี้ ทั้งนี้ การรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศ หมายความรวมถึงแตํไมํจ ากัดเฉพาะ การด าเนินการทางเทคนิค การบริหาร
จัดการและการปฏิบัติเพ่ือการควบคุมความปลอดภัยที่เหมาะสมตํอชนิดและประเภทของข๎อมูลและ
สารสนเทศซึ่งอยูํในความรับผิดชอบ 

7. ประเทศสมาชิกต๎องท าให๎มั่นใจได๎วําระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของตน มีระบบ
ควบคุมความปลอดภัยสารสนเทศและระเบียบปฏิบัติ (ทางเทคนิค การด าเนินการ และการบริหาร
จัดการ) ส าหรับการเข๎าถึงข๎อมูลและสารสนเทศท่ีอยูํในระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของตน 

8. เพ่ือวัตถุประสงค์แหํงการบริหารจัดการความปลอดภัยและความลับของ
สารสนเทศในเครือขํายความปลอดภัยแบบปิดเอเอสดับเบิ้ลยู องค์กรซึ่งรับผิดชอบในการควบคุมดูแล
เอเอสดับเบิ้ลยูตามที่ก าหนดในข๎อ 18 ต๎อง 
 เอ ด าเนินการให๎มีการประเมินผลกระทบสํวนบุคคลเป็นระยะ โดยใช๎เทคนิคการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือจ าแนกความเสี่ยงสํวนบุคคลตํอข๎อมูลซึ่งเป็นความลับ 
 บี ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเครือขํายความปลอดภัยแบบปิดเอเอสดับเบิ้ลยู
หรือการจัดการข๎อมูลเพื่อรองรับความเสี่ยงที่ได๎จากการประเมินผลกระทบดังกลําว และ 
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 ซี ด าเนินการเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็น 
9. ประเทศสมาชิกทั้งหลายต๎องรํวมมือกันพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ

เหตุการณ์ความปลอดภัยเพ่ือวัตถุประสงค์แหํงการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในสิ่งแวดล๎อม            
เอเอสดับเบิ้ลยู 
 

ข๎อ 10 
ศูนย์กลางการประสานงาน 

ประเทศสมาชิกต๎องจัดให๎มีศูนย์กลางการประสานงานที่รับผิดชอบการติดตามและ
ปฏิบัติตามพิธีสารนี้ 
 

ข๎อ 11 
การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตนผู๎ใช๎ระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูที่มิใชํภาครัฐ 
1. ประเทศสมาชิกทั้งหลายต๎องลงทะเบียนผู๎ที่มิใชํภาครัฐ ทั้งบุคคล บริษัท องค์การ

ที่จะได๎รับอนุญาตเข๎าใช๎ระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของแตํละประเทศสมาชิก เพ่ือวัตถุประสงค์ในการให๎
หรือรับสารสนเทศ และ/หรือเอกสารที่อยูํในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหรือจากระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยู
ของแตํละประเทศสมาชิก และต๎องจัดตั้งกระบวนการยืนยันตัวตนของผู๎ใช๎ที่ได๎ลงทะเบียนไว๎แล๎ว  

2. ประเทศสมาชิกทั้งหลายต๎องคงไว๎ซึ่งระบบการลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มี 
ความปลอดภัยและทันสมัยอยูํเสมอ โดยแสดงถึงผู๎ลงทะเบียนที่ได๎รับอนุญาตทั้งหมดที่ได๎รับอนุญาต
ในการสํงหรือรับสารสนเทศจากระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของประเทศสมาชิก และต๎องไมํอนุญาตให๎มี
การเข๎าถึงระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของแตํละประเทศสมาชิกโดยบุคคลหรือองค์กรที่ไมํได๎รับอนุญาต  

3. ผู๎ลงทะเบียนที่ได๎รับอนุญาตของระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของแตํละประเทศสมาชิก
ต๎องไมํได๎รับอนุญาตให๎เข๎าถึงข๎อมูลหรือสารสนเทศอ่ืนใดนอกเหนือไปจากข๎อมูลหรือสารสนเทศที่
ได๎รับอนุญาตตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข๎อบังคับ และนโยบาย 

 
ข๎อ 12 

ความถูกต๎องครบถ๎วนของข๎อมูล 
1. ประเทศสมาชิกทั้งหลายต๎องยอมรับข๎อก าหนดและมาตรการในความถูกต๎อง

ครบถ๎วนของข๎อมูล ที่จะท าให๎มั่นใจในความถูกต๎องครบถ๎วนของข๎อมูลและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ที่ถูกประมวลผลในระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยู และถูกสํงไปเข๎าไปในสภาพแวดล๎อมเอเอสดับเบิ้ลยู 
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2. ข๎อก าหนดและมาตรการในความถูกต๎องครบถ๎วนของข๎อมูลข๎างต๎น ในกรณี          

ที่เหมาะสม จะต๎องถูกใช๎ตํอการสํงรับข๎อมูลและสารสนเทศผํานสภาพแวดล๎อมเอเอสดับเบิ้ลยูด๎วย 
3. ประเทศสมาชิกต๎องท าให๎มั่นใจได๎วํา ข๎อก าหนดและมาตรการในความถูกต๎อง

ครบถ๎วนของข๎อมูลที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให๎เกิดความเชื่อมั่นตํอความถูกต๎องครบถ๎วนของข๎อมูลและ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จะก าหนดถึงกลไกหรือสิ่งใดๆ ที่ท าให๎ผู๎รับข๎อมูลและสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์พิจารณาตัดสินใจได๎วําข๎อมูลและสารสนเทศดังกลําวมีความสมบูรณ์และไมํถูกแก๎ไขใน
กระบวนการของการสํงรับ 

4. ประเทศสมาชิกต๎องท าให๎มั่นใจได๎วําระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของตนมีข๎อก าหนด
และมาตรการในความถูกต๎องครบถ๎วนของข๎อมูลตํอการจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์และการรักษาข๎อมูล 
ตลอดจนการยืนยันความถูกต๎องตามวัตถุประสงค์ตํางๆ ที่ก าหนดไว๎ในพิธีสารนี้ 
 

ข๎อ 13 
ข๎อก าหนดการรักษาข๎อมูล 

1. ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาข๎อมูลและสารสนเทศที่ถูกสํงไป และ/หรือ
ประมวลผลโดยระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูหรือผํานเอเอสดับเบิ้ลยูเพ่ือการใช๎ตํอไป ประเทศสมาชิก
ทั้งหลายตกลงจะก าหนดให๎มีก าหนดการขั้นต่ าส าหรับการรักษา การจัดเก็บ และการก าจัดข๎อมูล 
ส าหรับข๎อมูลในแตํละรูปแบบที่มีการประมวลผลในระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของตน 

2. ประเทศสมาชิกทั้งหลายตกลงที่จะจัดท ามาตรฐานและกระบวนการทางเทคนิค
ส าหรับการดูแลการยืนยันความถูกต๎องแท๎จริงของข๎อมูลและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และส าหรับ
การรักษาข๎อมูลและสารสนเทศดังกลําวในสภาพแวดล๎อมที่ปลอดภัยของระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของตน 
ทั้งนี้ ตามข๎อก าหนดที่ระบุไว๎ในวรรค 1 ของข๎อบทนี้  

3. ในกรณีที่มีข๎อโต๎แย๎งเกิดขึ้น เมื่อประเทศสมาชิกหนึ่งได๎รับข๎อมูลและสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์จากระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของอีกประเทศสมาชิกหนึ่ง และได๎จัดเก็บข๎อมูลและ
สารสนเทศดังกลําวตามท่ีระบุไว๎ในวรรค 1 และ 2 ของข๎อบทนี้ ภายใต๎กฎหมายและระเบียบข๎อบังคับ
แหํงชาติตน ประเทศสมาชิกผู๎ได๎รับข๎อมูลและสารสนเทศดังกลําวจะสํงส าเนาของข๎อมูลและ
สารสนเทศ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและในรูปแบบที่ปลอดภัยให๎กับประเทศสมาชิกที่มีข๎อโต๎แย๎ง
เกิดข้ึน เมื่อมีค าร๎องขอของประเทศสมาชิกผู๎สํงโดยมีการช าระคําธรรมเนียมซึ่งอาจระบุไว๎  อยํางไรก็ดี 
ไมํมีประเทศสมาชิกใดถูกก าหนดให๎จัดหาข๎อมูลและสารสนเทศที่มากไปกวําที่ตนได๎รับจากประเทศ
สมาชิกผู๎ร๎องขอ 
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สํวนที่ 4 
ข๎อบทเพ่ิมเติม 

 
ข๎อ 14  

การค๎ุมครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นเจ๎าของข๎อมูล 
1. การค๎ุมครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์และบริการทางเทคโนโลยี

ที่ถูกพัฒนาโดยประเทศสมาชิกทั้งหลายส าหรับระบบเอเอสดับเบิ้ลยู หรือที่ซึ่งบรรจุในสารสนเทศที่มี
การแลกเปลี่ยนภายใต๎พิธีสารนี้ จะได๎รับการบังคับใช๎โดยสอดคล๎องกับกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ข๎อบังคับแหํงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหลาย และความตกลงระหวํางประเทศที่ประเทศสมาชิกเป็น
ภาคีอยูํ 

2. การใช๎ชื่อ เครื่องหมาย และ/หรือตราสัญลักษณ์อยํางเป็นทางการของประเทศ
สมาชิกใดในสิ่งพิมพ์ เอกสาร และ/หรือกระดาษใดๆ ที่เกี่ยวข๎องกับพิธีสารนี้ไมํสามารถท าได๎ เว๎นแตํ
จะได๎รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากประเทศสมาชิกนั้นกํอน 

3. โดยไมํค านึงถึงความในวรรค 1 ของข๎อบทนี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา                  
ที่เกี่ยวข๎องกับข๎อมูลใดๆ ที่ถูกท าขึ้น หรือเกิดขึ้นจากการท า การปฏิบัติตาม หรือการบังคับใช๎ระบบ              
เอเอสดับเบิ้ลยู การพัฒนาทางเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ด าเนินการ -  

เอ รํวมกันโดยประเทศสมาชิกทั้งหมด หรือผลการค๎นคว๎าที่ได๎มาจากกิจกรรม
ที่รํวมกันท า 

โดยประเทศสมาชิกทั้งหมดที่เกี่ยวข๎องกับเอเอสดับเบิ้ลยู ถือวําเป็นเจ๎าของรํวมกัน
โดยประเทศสมาชิกท้ังหมด ทั้งนี้ ตามข๎อตกลงที่จะได๎เห็นชอบรํวมกัน 

บี รํวมกันโดยหลายประเทศสมาชิก หรือผลการค๎นคว๎าที่ได๎มาจากกิจกรรม         
ที่รํวมกันท าโดยหลายประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข๎องกับเอเอสดับเบิ้ลยู ถือวําเป็นเจ๎าของรํวมกันโดย
ประเทศสมาชิกเหลํานั้น ทั้งนี้ตามข๎อตกลงที่จะได๎เห็นชอบรํวมกัน; หรือ 

ซี เพียงผู๎เดียวและแยกออกมาโดยประเทศสมาชิกเดียว หรือผลการค๎นคว๎า           
ที่ได๎มาจากความพยายามเพียงผู๎เดียวหรือแยกออกมาของประเทศสมาชิกเดียว ถือวําเป็นเจ๎าของโดย
ประเทศสมาชิกดังกลําวเพียงผู๎เดียว 
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ข๎อ 15 
ผลในทางกฎหมายของเอกสาร ข๎อมูล และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
1. ประเทศสมาชิกต๎องมีกระบวนการส าหรับการยืนยันความถูกต๎องแท๎จริงของ

เอกสาร ข๎อมูลและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูที่จะถูกใช๎หรือประมวลผลใน
ระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยู และถูกสํงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในสภาพแวดล๎อมเอเอสดับเบิ้ลยู 

2. ภายใต๎บังคับแหํงกฎหมาย กฎ ระเบียบข๎อบังคับแหํงชาติของแตํละประเทศ
สมาชิก เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได๎รับการยืนยันความถูกต๎องแท๎จริง ซึ่งถูกท าขึ้นโดยเกี่ยวข๎องกับ
ธุรกรรมภายใต๎พิธีสารนี้อาจรับฟังเป็นพยานตามข๎อเท็จจริงที่ระบุไว๎ในเอกสารนั้น 
 

ข๎อ 16 
ความรับผิดอันเกี่ยวข๎องกับเอเอสดับเบิ้ลยู 

ข๎อก าหนดระดับการให๎บริการทั้งหลายที่จัดท าขึ้นตามข๎อ 7 (ข๎อก าหนดระดับ             
การให๎บริการ) ของพิธีสารนี้ที่ เกี่ยวข๎องกับการให๎บริการเอเอสดับเบิ้ลยูในระดับภูมิภาค  ต๎อง
ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู๎ให๎บริการ โดยก าหนดสิทธิไลํเบี้ย(ไมํวําจะโดยจ ากัดหรืออ่ืนใดก็ตาม)              
ที่มีตํอผู๎ให๎บริการที่ฝ่าฝืนข๎อก าหนดระดับการให๎บริการ ส าหรับฝ่ายตํางๆในสภาพแวดล๎อม                
เอเอสดับเบิ้ลยูที่ได๎รับความเสียหายอันเป็นผลจากการฝ่าฝืนนั้น 
 

ข๎อ 17 
ความพยายามในความรํวมมือ 

1. ภายใต๎บังคับแหํงกฎหมาย กฎ ระเบียบข๎อบังคับแหํงชาติ และนโยบายของ
ประเทศสมาชิกทั้งหลาย ประเทศสมาชิกทั้งหลายตกลงที่จะให๎ความรํวมมือกันในเรื่องเหลํานี้ 

เอ แบํ งปันข๎อมูลและประสบการณ์ที่ เกี่ ยว เนื่ องกับการจัดตั้ ง ระบบ                     
เอ็นเอสดับเบิ้ลยูของตน และการด าเนินการของสภาพแวดล๎อมเอเอสดับเบิ้ลยูเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
อ านวยความสะดวกตํอธุรกรรมระหวํางระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูทั้งหลาย; และ 

บี แบํงปันประสบการณ์ทีเ่กี่ยวข๎องกับการยอมรับแนวทางและหลักปฏิบัติที่ดี 
ตามมาตรฐานสากล ในการพัฒนากรอบกฎหมายระบบเอ็นเอสดับเบิ้ลยูของตน 
2. กิจกรรมความรํวมมือตํางๆ ซึ่งด าเนินการภายใต๎วรรค 1 ของข๎อบทนี้ ต๎องอยูํ

ภายใต๎เงื่อนไขด๎านทรัพยากรตํางๆ 
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ข๎อ 18 
การควบคุมดูแลเอเอสดับเบิ้ลยู 

ประเทศสมาชิกทั้งหลายตกลงที่จะพัฒนาโครงสร๎างการควบคุมดูแลเอเอสดับเบิ้ลยู  
ที่จะครอบคลุมถึงเรื่องดังตํอไปนี้ เพ่ือใช๎ส าหรับการปฏิบัติของเอเอสดับเบิ้ลยู และที่อาจมีการแก๎ไข
เป็นระยะ: 

เอ องค์ประกอบของความเป็นเจ๎าของ; 
บี การบริหารจัดการการปฏิบัติ; 
ซี ประเภทขององค์กร; และ 
ดี เรื่องอ่ืนใดที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาโครงสร๎างการควบคุมดูแลเอเอสดับเบิ้ลยู 

 
ข๎อ 19 

เอกสารในอนาคต 
ประเทศสมาชิกทั้งหลายอาจยอมรับเอกสารทางกฎหมายทั้งหลายในอนาคตซึ่ง

เป็นไปตามข๎อบทของพิธีสารนี้ เอกสารดังกลําวถือเป็นสํวนหนึ่งของพิธีสารนี้เมื่อได๎ด าเนินการให๎มีผล
บังคับใช๎ 

 
ข๎อ 20 

การระงับข๎อพิพาท 
1. ข๎อแตกตํางหรือข๎อพิพาทใดๆ ระหวํางประเทศสมาชิกทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับ

การตีความและ/หรือการปฏิบัติตาม และ/หรือการบังคับใช๎ข๎อบทใดๆของพิธีสารนี้ ต๎องถูกระงับอยําง
ฉันท์มิตรผํานการหารือและ/หรือการเจรจารํวมกันระหวํางประเทศสมาชิกทั้งหลาย โดยปราศจาก
การกลําวอ๎างถึงบุคคลที่สามหรือองค์กรวินิจฉัยระหวํางประเทศใดๆ 

2. หากประเทศสมาชิกทั้งหลายไมํสามารถแก๎ไขข๎อแตกตํางหรือข๎อพิพาทตามวรรค 
1 ของข๎อบทนี้ได๎ ประเทศสมาชิกทั้งหลายอาจปรารถนาจะระงับข๎อแตกตํางหรือข๎อพิพาทใดๆ 
ระหวํางกันที่เกี่ยวเนื่องกับการตีความ และ/หรือการปฏิบัติตาม และ/หรือการบังคับใช๎พิธีสารนี้ 
ภายใต๎พิธีสารวําด๎วยกลไกการระงับข๎อพิพาทของอาเซียน ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 
ณ เมืองเวียงจันทน์ ลาว พีดีอาร์ 
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สํวนที่ 5 
ข๎อบทสุดท๎าย 

 
ข๎อ 21 

การทบทวน การเปลี่ยนแปลง การแก๎ไข 
1. ประเทศสมาชิกอาจร๎องขอเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือ

แก๎ไขพิธีสารนี้ทั้งหมดหรือบางสํวน 
2. การทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือแก๎ไขใดๆที่ได๎ตกลงรํวมกันโดยประเทศสมาชิก

ทั้งหลายต๎องท าเป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็นสํวนหนึ่งของพิธีสารนี้ 
3. การทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือแก๎ไขดังกลําวให๎มีผลบังคับใช๎ในวันซึ่งอาจก าหนด

โดยประเทศสมาชิกท้ังหลาย 
4. การทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือแก๎ไขใดๆ ต๎องไมํกระทบถึงสิทธิและหน๎าที่ที่

เกิดข้ึนจากหรือ 
บนพื้นฐานของพิธีสารนี้อันมีอยูํกํอนหรือจนถึงวันที่มีการทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือ

แก๎ไขดังกลําว  
 

ข๎อ 22 
ข๎อสงวน 

ต๎องไมํมีการสร๎างข๎อสงวนอันเก่ียวกับข๎อบทใดๆ ของพิธีสารนี้ 
 

ข๎อ 23 
การเก็บรักษา 

พิธีสารนี้ต๎องถูกเก็บรักษาไว๎กับเลขาธิการอาเซียนซึ่งเป็นผู๎ต๎องน าสํงส าเนาพิธีสารที่
รับรองความถูกต๎องแล๎วให๎แกํประเทศสมาชิกโดยทันที 

 
ข๎อ 24 

เหตุสุดวิสัย 
1. ในกรณีที่มีเหตุหรือสถานการณ์ใดที่อยูํนอกเหนือการควบคุมและไมํใชํความผิด

หรือ 
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ความประมาทเลินเลํอของประเทศสมาชิกที่ได๎รับผลกระทบ ซึ่งได๎ใช๎ความพยายาม

ตามสมควรแล๎วแตํไมํสามารถป้องกันได๎ โดยก าหนดให๎เหตุหรือสถานการณ์ถูกจ ากัดไว๎ดังตํอไปนี้: 
เอ แผํนดินไหว อุทกภัย อัคคีภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นใด 
บี สงคราม การุกราน การกระท าของศัตรูตํางชาติ การรบ (ไมํวําจะได๎มีการ

ประกาศสงครามหรือไมํ) การกํอการร๎าย สงครามกลางเมือง กบฏ การปฏิวัติ การจลาจล และ 
ซี การประกาศภาวะฉุกเฉินทางความม่ันคงแหํงชาติ (“เหตุสุดวิสัย”)  
2. ประเทศสมาชิกดังกลําวไมํต๎องรับผิดชอบตํอความบกพรํองใดๆ ในการปฏิบัติ

ตามพันธกรณีภายใต๎พิธีสารนี้ หากถูกยับยั้งหรือท าให๎ลําช๎าในการปฏิบัติตามพันธกรณีเหลํานั้นโดย
เหตุสุดวิสัย 

3. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยใด ประเทศสมาชิกที่ถูกยับยั้งหรือท าให๎ลําช๎าในการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต๎พิธีสารนี้ ต๎องแจ๎งข๎อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยไปยังประเทศ
สมาชิกอ่ืนโดยทันทีพร๎อมเหตุผลที่เหตุสุดวิสัยได๎ยับยั้งหรือท าให๎ลําช๎าในการปฏิบัติตามพันธกรณี
ภายใต๎พิธีสารนี้ และประเทศสมาชิกนั้นต๎องใช๎ความพยายามตามสมควรในการแก๎ไขผลกระทบ          
ที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย 

4. เมื่อเหตุสุดวิสัยสิ้นสุดลง ประเทศสมาชิกที่ได๎รับผลกระทบต๎องเริ่มปฏิบัติตาม
พันธกรณีภายใต๎พิธีสารนี้โดยเร็วตามสมควรอันเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติ 
 

ข๎อ 25 
การมีผลใช๎บังคับ 

1. พิธีสารนี้จะมีผลใช๎บังคับภายหลังจากประเทศสมาชิกทั้งหมดได๎แจ๎ง หรือหากมี
ความจ าเป็น สํงมอบเอกสารการให๎สัตยาบันกับเลขาธิการอาเซียนเมื่อได๎ด าเนินกระบวนการภายใน
ของตนเสร็จสิ้นแล๎ว ซึ่งต๎องไมํเกินหนึ่งร๎อยแปดสิบวัน (180) ภายหลังมีการลงนามพิธีสารนี้  

2.เลขาธิการอาเซียนต๎องแจ๎งประเทศสมาชิกทั้งหมดโดยทันทีถึงการแจ๎งหรือการสํง
มอบแตํละเอกสารการให๎สัตยาบันที่อ๎างถึงในวรรค 1 ของข๎อบทนี้ 
 

ข๎อ 26 
การทบทวน 

ประเทศสมาชิกทั้งหลายอาจด าเนินการทบทวนพิธีสารนี้โดยทั่วไป โดยแนวคิดที่จะ
สํงเสริมการใช๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุดและการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของพิธีสารนี้ตํอไป ตาม
เวลาที่จะตกลงรํวมกันโดยประเทศสมาชิกท้ังหลาย 
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เพื่อเป็นพยานแห่งการนี้ ผู๎ลงนามข๎างท๎ายนี้ ซึ่งได๎รับมอบอ านาจโดยถูกต๎องจาก

รัฐบาลของแตํละประเทศ ได๎ลงนามในพิธีสารนี้ 
  ท าที ่
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวพรรณรัตน์ พหลเวชช ์
วันเดือนปีเกิด 2 กันยายน 2530 
ต าแหนํง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร 
ประสบการณ์ท างาน 2556 – ปัจจุบัน นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 

กรมศุลกากร 
 

  

  
 


