
การใหบริการเกี่ยวกับการนำเขา
สงออก ดวยรูปแบบ Single
Submission

วีระศักดิ์ ลอยสายออ
ผูอำนวยการสวนแผนงานและมาตรฐาน

ปฎบิตังิานในฐานะ ผูอำนวยการสวนนโยบายและความรวมมือระหวางประเทศ
และ ผูอำนวยการสวนพัฒนาธุรกรรมบริการ

กองบริหารจัดการและพฒันาระบบเชื่อมโยงขอมูลการนำเขา สงออก และโลจิสติกส
กรมศุลกากร



2. แนวทางการพฒันา

 โดย กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร และ การยางแหงประเทศไทยไดรวมกันดำเนินการ
พัฒนาระบบการขอใบอนญุาต/ใบรบัรอง แบบ Single Form ผานระบบ NSW สวนของคำขอใบอนุญาต
ผานดานฯ และใบชำระเงินคาธรรมเนียม และหนังสือรับรองคุณภาพยางและใบรายงานผลการทดสอบ
คุณภาพยาง โดยดำเนินการตามแนวทางการขอเสนอแนะของ United Nations Centre for Trade 
Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) ซึ่งเปนหนวยงานภายใต United Nations 
Economic Commission for Europe (UNECE) โดยไดพัฒนาขอเสนอแนะดานการอำนวยความสะดวก
ทางการคาและมาตรฐานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส มีสมาชิกทั่วโลกและสมาชิกเปนผูเชี่ยวชาญจากองคกร
ระหวางรัฐบาล หนวยงานของแตละประเทศ และจากองคกรทางธุรกิจดวย ในการพัฒนาการใหบริการ
ในรูปแบบ Single Window ตามขอเสนอแนะ Recommendation 33 – Recommendation and 
Guidelines on Establishing a Single Window , Recommendation 34 – Data Simplification 
and Standardization for International Trade , Recommendation 37 – Single Submission 
Portals (SSPs) 

 ประเทศไทยโดยกรมศุลกากรไดนำขอเสนอแนะตาม Recommendation 33 มาใชเปน
แนวทางการพัฒนาระบบ National Single Window ของประเทศต้ังแตชวงเริ่มตนพัฒนา และขยายการ
ใหบริการเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งตามรูปไดอะแกรมดานลางเปนรูปแบบพื้นฐานของ National 
Single Window ตาม Recommendation 33
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(1) การขอใบผานดานศุลกากรในการสงยางออกนอกราชอาณาจักร (กรมวิชาการเกษตร) 

(2) การยื ่นขอชำระคาธรรมเนียมการสงออกยาง (การยางแหงประเทศไทย)

(3) การขอหนังสือรับรองคุณภาพยาง (กรมวิชาการเกษตร และการยางแหงประเทศไทย)

(4) หนังสือรับรองคุณภาพยางหรือผลการตรวจรับรองคุณภาพยาง (กรมวิชาการเกษตร   
    และการยางแหงประเทศไทย เชื ่อมโยงขอมูลแบบ G2G)



 การพัฒนาระบบการใหบริการตาง ๆ ในรูปแบบ Single Window จะมีการสรางใหเกิด
จุดบริการที่ผูประกอบการสามารถใชเพื่อการทำธุรกรรมตาง ๆ ไดในจุดเดียว (Single Entry Point) 
เพื ่อใหผู ประกอบการสามารถทำธุรกรรมในรูปแบบ Single Submission ได ซึ ่งปจจุบันระบบ 
National Single Window (NSW) ของประเทศไทยจะมีลักษณะเชนเดียวกันกับ Recommendation 33  
เพื่อใหผูประกอบการที่ใชงานในการติดตอกับหนวยงานภาครัฐตาง ๆ (B2G) รวมถึงการทำธุรกรรม
ระหวางภาคธุรกิจ (B2B) ดวยกันสามารถดำเนินการทุกอยางในเพียงจุดเดียวเทานั้น ซึ่งภาพรวม
การใหบริการของ NSW มีลักษณะตามรูปดานลางนี้
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3. รปูแบบการพัฒนาระบบ

ในดำเนินการพัฒนาระบบการขอ
ใบอนุญาต/ใบรับรอง แบบ Single Form
ผานระบบ NSW ในครั ้งนี ้ ทั ้ง 3 หนวยงาน
ไดคำนึงความสะดวกของผูประกอบการที่ตอง
ติดตอหนวยงานภาครัฐเพื่อยื่นคำขอใบอนุญาต
/ใบรับรอง โดยออกแบบโครงสรางชุดขอมูล
ที ่ผู ประกอบการตองยื ่นตอหนวยงานภาครัฐ
ใหมีการลดความซ้ำซอนของขอมูล และเลือกใช
มาตรฐานสากลของขอมูลรหัสมาตรฐานตาง ๆ
รวมกันตามขอเสนอแนะของ UN/CEFACT 
โดยรูปแบบการใหบริการของระบบดังกลาว
ผูประกอบการจะสามารถดำเนินการเพื ่อยื ่น
คำขอผานระบบ NSW ไดใน 2 รูปแบบ คือ 
(1) ยืน่คำขอผานระบบ NSW Portal เพ่ือบันทึก
ขอมูลคำขอ และสงขอมูล ใหกับหนวยงาน
กรมวชิาการเกษตร และการยางแหงประเทศไทย
ไดดวยการจัดทำ และสงขอมูลผานเพียงครัง้เดียว
(2) ยื ่นคำขอดวยระบบคอมพิวเตอรของผู 
ประกอบการเองผานระบบ NSW เพื่อสงขอมูล
ใหกับหนวยงานกรมวิชาการเกษตร และการยาง
แหงประเทศไทย โดยในกรณีนี้ผู ประกอบที่มี
ความพรอมในการพัฒนาระบบเช่ือมตอกับระบบ
งานภายในของผูประกอบการเองในการเรียกใช
งานขอมูลท่ีมีีอยูในกระบวนการทำงานของบรษัิท
อยูแลว เชน ขอมูลการรบัออเดอร ขอมูลการออก
Invoice เปนตน

ซึ่งจะเปนการลดระยะการบันทึกขอมูลลงไปได
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากใชขอมูลท่ีมีอยูในระบบแลว 
ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ จะเปนการสงขอมูลคำขอดวย
มาตรฐานเดียวกันและสงขอมูลครั ้งเดียวแต
ธุรกรรมไดทั ้ง 2 หนวยงาน ซึ ่งเปนไปตาม
ขอเสนอแนะของ UN/CEFACT ในสวนของ
การทำธรุกรรมแบบ Single Submission สงผล
ใหหนวยงานภาครัฐทั้งกรมวิชาการเกษตร และ 
การยางแหงประเทศไทย สามารถใหบริการ
ผูประกอบการไดดวยระบบเดยีว โดยในสวนของ
การยางแหงประเทศไทย ไดมีการพัฒนาระบบ
ในสวนของการชำระเงนิในรปูแบบ e-Payment
ผานระบบ NSW ตามมาตรฐานกลางขอความ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (National 
Payment Message Standard : NPMS) 
ที่ธนาคารแหงประเทศไทย รวมกับ สำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
(สพธอ.) ไดจัดทำมาตรฐาน NPMS และคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (คธอ.) ไดออกประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง 
มาตรฐานกลางขอความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
(National Payment Message Standard : NPMS) 
เมื่อวนัที ่6 มีนาคม 2558 โดยมาตรฐานดังกลาว
อางอิงตามมาตรฐานสากล ISO 20022 ซ่ึงชวยให
การชำระเงินคาธรรมเนียมของผูสงออกมีความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั
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รูปแบบการใหบริการแบบ Sigle Form

(ใบผานดานศุลกากร และใบรับชำระคาธรรมเนียมการสงออกยางพารา)

รูปแบบการใหบริการแบบ Sigle Form

(ใบคำขอรับรองคุณภาพยางพารา)
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4. ประโยชน
 ประโยชนที่ไดรับจากดำเนินการพัฒนาระบบการขอใบอนุญาต/ใบรับรอง แบบ Single 
Form ผานระบบ NSW สวนของคำขอใบอนุญาตผานดานฯ และใบชำระเงินคาธรรมเนียม 
และหนังสือรับรองคุณภาพยางและใบรายงานผลการทดสอบคณุภาพยาง 

ผูประกอบการสงออก 

 1) ไดรับความสะดวกรวดเร็วในการขอใบผานดานศุลกากรจากกรมวิชาการเกษตร 
และการขอชำระเงินคาธรรมเนียมสงออกยางพาราจากการยางแหงประเทศไทย โดยสามารถทำธุรกรรม
แบบไรเอกสารเพียงครั้งเดียวในคราวเดียวไดทั้ง 2 หนวยงาน
 2) ลดตนทุนในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นทำธุรกรรมกับกรมวิชาการเกษตร และ
การยางแหงประเทศไทย
 3) ลดระยะเวลาในการเดินทางเพ่ือรับเอกสารใบผานดานศุลกากร และหลักฐานการชำระเงิน
คาธรรมเนียมสงออกยางพารา เพ่ือนำประกอบการแสดงขณะผานพิธีการศุลกากร

หนวยงานภาครัฐ

 1) สามารถใหบริการไดอยางอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง
 2) ใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น
 3) เพ่ิมความโปรงใสในการใหบริการดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร
 4) เสริมสรางภาพลักษณที่ดีของหนวยงานภาครัฐในการพัฒนาไปสูรฐับาล 4.0

 ปจจุบันกรมวิชาการเกษตร การยางแหงประเทศไทย และระบบ NSW 

ไดเปดใหบริการระบบอยางเปนทางการแลว ผูประกอบการที่มีความประสงคตองการใชงานระบบ 

สามารถลงทะเบียนไดที่เว็บไซต www.thainsw.net หรือสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

NSW Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง โทรศัพท 02-034-9500

Email : callcenter@thainsw.net  

อางอิง Trade Facilitation Recommendations : UNECE 
(https://unece.org/trade/uncefact/tf_recommendations) 6
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