ระบบเวบไซทโลจิสติกสอิเล็กทรอนิกส (e Logistics Portal)
แนวคิดของการออกแบบ เกิดจากความพยายามในการเพิ่มประสิทธิผลในการดําเนินงานโลจิสติกส ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ และกรมสงเสริมการ
สงออก ในการพัฒนาโลจิสติกสของไทย เพื่อชวยในการปรับปรุงงานของภาครัฐ และเอกชน ทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม การคา การบริการ เกษตรกรรม และการทองเที่ยว ผานเครือขายโลจิสติกส เพื่อดําเนินการ
พิธีศุลกากร เครือขายขนสง และธุรกรรมการเงิน โดยดําเนินการผานระบบเวบเซอรวิส

ประกอบดวยชุดทํางานดังตอไปนี้
- สถาปตยกรรมซอฟแวร รองรับหลายระบบปฏิบัติการ หลายระบบฐานขอมูล หลายทําเล
ที่ตั้ง หลายสกุลเงินตรา ระบบลูกคา หลายผูขายปจจัยการผลิต และหลายพันธมิตร

- ระบบลงทะเบียนพันธมิตรในระบบโลจิสติกส ไดแก ผูข าย ผูซื้อ ผูประกอบการ ผูใหบริการโลจิ
สติกส หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
- การเชื่อมตอระบบ EDI/GS1 XML ระหวางอุตสาหกรรม และ หนวยงานภาครัฐบาล
- การแจงความตองการใชบริการผานระบบ e Forms, e Tracking
- จากการใชขอมูลรวมกันสามารถสรางระบบตารางการบริการโลจิสติกสไดโดยงาย
- ระบบขอมูลโลจิสติกส รวมถึงขอมูลการจัดซื้อ การผลิต การจัดสง การขนสง การกระจายสินคา
การขาย รวมถึงการนําเขาและสงออก

โครงการโลจิสติกสอิเล็กทรอนิกส (e-Logistics) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของไทยวา ขณะนี้หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย และกระทรวงไอซีที อยูในขั้นตอนการจัดทําแผน
แมบท การพัฒนาโลจิสติกสของประเทศ ทั้งการนําเขาสงออก โดยจะเขาไปปรับเปลี่ยน ขั้นตอนของแตละหนวยงาน ไมให
ซับซอน เพื่อรวมบริการเบ็ตเสร็จ ณ จุดเดียว จากนั้นจะนํา ระบบไอทีเขาไปประกอบการทํางาน ซึ่งจะทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนขอมูลอยางมีมาตรฐาน และ ตรวจสอบกันได ทั้งนี้ กระทรวงไอซีที ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่องประเทศไทยกับ
เสนทาง การพัฒนาระบบ โลจิสติกสอิเล็กทรอนิกส (Workshop on Thailand Single-Window e-Logistics) ถือเปนการ
เตรียมพรอมใหกับหนวยงานตาง ๆ และ เพื่อกําหนด นโยบายสงเสริม ใหผูผลิตสินคามีตนทุนการขนสงสินคาต่าํ ลง โดยเชิญ
ผูเชี่ยวชาญทั้งใน และ ตางประเทศเขารวม อาทิ เจาหนาที่จากสหประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติ กรมศุลกากร กรมสงเสริมการสงออก และ นักวิชาการ ขณะนี้พบวาหลายอุตสาหกรรม ตื่นตัวที่จะเขาสูระบบ
อี-โลจิสติกส เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น ที่พรอมจะเชื่อมตอขอมูลกับ หนวยงานอื่นไดทันทีที่ กระทรวงไอซีทีทําระบบ
แลวเสร็จ จึงเปนหนาที่ของ ผูประกอบการที่ตองเตรียมตัว โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง และ ขนาดยอม หรือเอสเอ็มอี ซึ่งเปน
กลุม แรกที่ตองใหความสําคัญกับโลจิสติกส เพื่อสะทอนตนทุนสินคาที่แทจริง รองเลขาธิการสภาพัฒน ยังแนะนําดวยวา
ประเทศไทย ควรสรางระบบ ตรวจสอบที่มาของสินคา(traceability) ใหเปนระบบเปด เพื่อแบงปนขอมูล ระหวางกัน และ ใหได
ฐานขอมูลที่ดี โดยขณะนี้สภาพัฒน กําลังรวมกับสํานักงานสถิตแิ หงชาติ เรงสํารวจขอมูลที่มาของสินคาแตละ ชนิด จึงขอให
ผูประกอบการใหความรวมมือดวย เพื่อนําไปสูก ารทํานโยบายรัฐในการสงเสริมภาคเอกชนตอไป.
แมวาธุรกิจการนําเขาและสงออกจะเปนหนึ่งกลุม ธุรกิจที่สรางรายไดจํานวนมหาศาลเขาสูประเทศ แตปจจุบัน
ประเทศไทยและผูประกอบการดานดังกลาวยังประสบปญหาสําคัญในดานของตนทุนในการขนสงสินคา (โลจิสติกส) ที่สูงมาก
จากการประมาณการตนทุนในการขนสงสินคาตอตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (จีดีพี) ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา ไทยมีตนทุนในการขนสงสินคาทีส่ ูงมาก เชน ในสินคาเกษตรจะมีตนทุนในการ
ขนสงถึง 25% ของราคาสินคา ในขณะที่สหรัฐมีตนทุนการขนสงในสินคาประเภทเดียวกันเพียง 8% เทานั้น สวนประเทศญี่ปุน
จะมีอัตราสวนตนทุนในการขนสงสินคากับจีดีพี 11% หรือในสหภาพยุโรปจะมีอตั ราสวนของตนทุนเพียง 7% เทานั้น
ปญหาสําคัญทีท่ ําใหตนทุนของระบบขนสงสินคาของประเทศไทยสูงมากกวาประเทศอื่นๆ ก็คือความไรประสิทธิภาพ
ดานขอมูลเอกสารและการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกีย่ วของ สงผลใหมผี ูประกอบการตองเสียเวลาไปกับเอกสารที่
เกี่ยวของเปนจํานวนมาก รวมทั้งตองนําเอกสารไปใหผมู ีอํานาจเซ็นอนุมัติ โดยสถานะปจจุบันของเอกสารเกี่ยวกับการนําเขาสงออกของไทยนั้นเกี่ยวของกับหนวยงานรัฐ 28 หนวยงานและหนวยงานเอกชน 8 หนวยงาน มีเอกสารที่เกีย่ วของทั้งสิ้น 40
แบบฟอรม รวมรายการขอมูลทั้งหมดราว 200 ขอมูล นอกจากนี้ ขอมูล 60-70% จะตองกรอกซ้ํามากกวา 1 ครั้ง และในจํานวน
ขอมูล 30 รายการ จะตองกรอกซ้ําถึง 30 ครั้ง กระบวนการเหลานี้ทําใหเกิดความลาชาในกระบวนการนําเขา-สงออกสินคาเปน
อยางมาก ซึ่งสหประชาชาติไดเคยประเมินเอาไววา ความลาชาดังกลาวทําใหตนทุนสินคาสูงขึ้น 5-10% เลยทีเดียว
ขจัดความซ้ําซอนสูมาตรฐานเดียวกัน
จากปญหาดังทีก่ ลาวขางตนจึงเปนที่มาของแนวคิดการเชื่อมโยงกระบวนการเอกสารของการนําเขาและสงออกใหอยู
ในระบบมาตรฐานเดียวกัน หรือ Single Window Entry เพื่อนําไปสูการคาไรกระดาษ หรือ e-Logistics การเชื่อมโยงนี้จะชวย
เสริมประสิทธิภาพในการนําเขาและสงออกใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนการลดตนทุนของผูประกอบการ ลดเวลาลดขั้นตอนที่

เกี่ยวของกับเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับควบคุม สรางความเปนสากลใหกับระบบขนสง โดยความหมายของระบบ
Single Window ก็คือการ “บริการ” ที่ทําใหผูประกอบการคาและผูประกอบการขนสงสามารถดําเนินการดานขอมูลและ
เอกสารมาตรฐานตามขอกําหนดที่เกีย่ วของกับการนําเขา การสงออก และการขนสง โดยสามารถให “บริการแบบเบ็ดเสร็จ”
จากจุดเดียวกันได
นอกจากนี้ เมื่อทําใหขอมูลอยูในรูปของไฟลอิเล็กทรอนิกสและเปนมาตรฐานเดียวกันแลว จะทําใหการกรอกขอมูลแต
ละรายการจะกระทําเพียงครั้งเดียว แตสามารถดําเนินการตามคําขอนั้นไดหลายหนวยงานพรอมกัน รวมทั้งอาจจะมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบงานอื่นๆ ไดอยางอัตโนมัติ โดยจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ไดเห็นชอบ
ในยุทธศาสตรทจี่ ะพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางโลจิสติกสของภูมิภาคอินโดจีนภายในระยะเวลา 3 ปขางหนา ซึ่งสวน
สําคัญของยุทธสาสตรดังกลาวคือการพัฒนาและเชื่อมโยงฐานขอมูลโลจิสติกสใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
แนวทางพัฒนา อี-โลจิสติกส
กรอบแนวทางพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือขายขอมูลภาครัฐและภาคขนสงเพื่อนําไปสูการคาไรกระดาษนั้นจะมี
องคประกอบในการพัฒนา 4 ประการ ไดแก
1.การบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนับวาเปนพื้นฐานของการพัฒนาเพื่อนําไปสูระบบการคาไรกระดาษ ทั้งนี้ การ
บริหารความเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะประกอบไปดวย การปรับกฎระเบียบและกฎหมายรวมถึงนโยบายและการกํากับดูแลของ
แตละหนวยงานใหเอื้ออํานวยตอการบริการแบบเบ็ดเสร็จ การลดรูปเอกสารและขั้นตอนตลอดจนการกําหนดมาตรฐานของ
กระบวนการ นอกจากนี้ หนวยงานจะตองประชาสัมพันธและสรางความตื่นตัวควบคูไปกับการฝกอบรมพัฒนาทักษะการใช
งานระบบใหแกผูประกอบการ สิง่ สุดทายคือการบริหารและติดตามความคืบหนา ผลลัพธของโครงการอยางใกลชิด รวมถึงการ
ประสานงานและใหความสําคัญกับงานวิจัยสนับสนุน
2.การวางโครงสรางพื้นฐานและมาตรฐาน ทั้งในสวนของระบบเครือขาย ฮารดแวรและซอฟตแวร เพื่อสรางมาตรฐาน
เอกสารและโปรโตคอลที่ใชสําหรับการเชื่อมโยงขอมูลระหวางองคกร รวมถึงการสรางมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยและ
แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวของกับระบบเพื่อนําไปสูการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ
3.การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบ หลังจากการวางระบบโครงสรางพื้นฐานและมาตรฐานของระบบเครือขายแลว
ก็จะนําไปสูการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบ (Information Exchange) ซึ่งจะทําใหการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน
เปนไปอยางรวดเร็ว นําไปสูก ระบวนการลดระยะเวลาในการทํางานใหสั้นลง อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญของการแลกเปลีย่ นขอมูล
ก็คือการกําหนดมาตรฐานขอมูลใหอยูในรูปแบบเดียวกัน เพื่อปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดในการแลกเปลี่ยนขอมูล ซึ่ง
มาตรฐานทีต่ องกําหนดเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบจะประกอบไปดวย การกําหนดรายการขอมูลตามแอพพลิเคชั่น
ตางๆ เชน เอกสารคําขอตรวจสอบแหลงกําเนิดสินคา เอกสารใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา การปรับปรุงโครงสรางขอมูลใหอยู
ในรูปแบบ XML
4.การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุมงานเอกสารในดานตางๆ แตละหนวยงานทีม่ ีหนาที่เกีย่ วของกับ
กระบวนการเอกสารนําเขาและสงออกจะตองพัฒนาระบบริการอิเล็กทรอนิกสขึ้นมาเพื่อใหบริการแกผูประกอบการ อัน
ประกอบไปดวย ระบบบริการใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส (e-Licensing, e-Certificate) ระบบบริการพิธีการศุลกากรทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-Customs, e-Declaration) ระบบบริการการเงิน-ประกันทางอิเล็กทรอนิกส (e-Payment, e-Insurance)
ระบบสนับสนุนขอมูลการขนสงทางอิเล็กทรอนิกส (e-Booking, e-BL/AWB, e-Manifest)
5.แบบฟอรมคําขอกลางทางอิเล็กทรอนิกส ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสทกี่ ลาวมาจะตองเชื่อมโยงจาก แบบฟอรมคํา
ขอกลางทางอิเล็กทรอนิกสเพียงฟอรมเดียว กลาวคือ จะตองมีการสรางแบบฟอรมกลางขึ้นเพื่อใหผูประกอบการสามารถกรอก
ขอมูลลงไป และแบบฟอรมดังกลาวจะถูกสงไปยังแตละหนวยงานเพื่อใหบริการแกผูประกอบการโดยอัตโนมัติ ซึ่งจุดนี้ทําให
ผูประกอบการไมตองเสียเวลากรอกแบบฟอรมหลายชิ้นเพื่อยื่นคําขอดําเนินการดานเอกสารของแตละหนวยงาน รวมทั้งลด
ความซ้ําซอนของเอกสาร นอกจากนี้ ควรมีการตัง้ ศูนยบริการขอมูลเพื่อเปนศูนยกลางบริการของภาครัฐใหแกผูประกอบการที่
จะสามารถเขามารับทราบขอมูลและกรอกแบบฟอรมตางๆ
ประโยชนทไี่ ดรับ
ประโยชนของการบริการแบบเบ็ดเสร็จนั้นหากพิจารณาในแงของผูสงออก-นําเขาจะสามารถชวยใหผสู งออกไดรับ
ความสะดวกในการขอเอกสารใบรับรอง โดยสามารถทําขั้นตอนการขอเอกสารตัง้ แตเริ่มตนไปจนถึงการรับเอกสารจากที่
ทํางานของตนเองไดทันที ผูสงออกสามารถยื่นเอกสารคําขอและเอกสารแนบแลวรับเอกสารรับรองทางอิเล็กทรอนิกสผานทาง
เครื่องคอมพิวเตอรจากสํานักงานไดทันที โดยไมจําเปนตองเดินทางมายังหนวยงานราชการ ทําใหประหยัดคาใชจายและไม
เสียเวลาในการทํางาน รวมทั้งผูส งออกสามารถพิมพเอกสารใบรับรองไดทันทีเมือ่ มีความตองการ
สําหรับในแงของหนวยงานกํากับดูแลจะสามารถชวยลดภาระงานดานเอกสารและการจัดแฟมขอมูล รวมทั้งการ
ไดรับรายงานเชิงสถิติทางอิเล็กทรอนิกสในลักษณะอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังชวยลดตนทุนการพิมพเอกสารใบรับรองและจัดเก็บ
เอกสารที่อยูในรูปแบบกระดาษ ทั้งนี้ คาดวาการปรับเปลี่ยนระบบงานเอกสารของการขนสงสินคาใหอยูในรูปบริการแบบ
เบ็ดเสร็จจะชวยลดเวลาการดําเนินงานของผูนําเขาและสงออกจากเดิม 8-10 วันใหเหลือเพียง 1-3 วันเทานั้น รวมทั้งลดตนทุน
ดานการขนสงลงอยางนอย 5% ของมูลคานําเขา-สงออก โดยมีการประเมินวาจะสามารถประหยัดคาใชจายดังกลาวไดไมต่ํา
กวา 28,500 ลานบาทตอป
อี-โลจิสติกสในประเทศตางๆ
ระบบงานอี-โลจิสติกสไดถกู ประเทศตางๆ ใหความสนใจพัฒนาระบบขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะเมื่อมีระบบที่มี
ประสิทธิภาพยอมหมายถึงตนทุนที่ลดลงและรายไดที่เพิ่มมากขึ้น เชน ประเทศสิงคโปรที่มกี ารสรางระบบบริการเบ็ดเสร็จใน
การออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ภายใตโครงการ Singapore’s TradeNet ซึ่งเปนระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยผูประกอบการ
จะขอใบรับรองดวยการกรอกเอกสารเพียง 2 แบบฟอรมผานหนาเว็บไซตเทานั้น และระบบจะทําการอนุมตั ิผลภายในเวลา 15
นาที ผลลัพธที่ไดจากระบบดังกลาวทําใหชวยประหยัดตนทุนของผูประกอบการนําเขา-สงออกไดถึงปละ 1 พันลานเหรียญ
สหรัฐ
ขณะที่ประเทศจีนก็ไดจัดตั้งโครงการ China E-Port ขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
หนวยงานที่เกีย่ วของกับการนําเขา-สงออกและเชื่อมโยง ดานตรวจสินคาทั่วประเทศเขาดวยกัน ทําใหงานดานตางๆ สามารถ
ใหบริการไดจากจุดเดียว ไมวาจะเปนงานดานการขนสง การรักษาความมั่นคง การเก็บภาษีศลุ กากร การออกใบรับรองสินคา
การชําระเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ

การคาไรกระดาษเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่เสริมศักยภาพการนําเขา-สงออกของประเทศ ซึ่งหากระบบดังกลาวสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยอมหมายถึงรายไดมหาศาลที่จะหลั่งไหลเขาสูประเทศในอนาคตรวมทั้งยิ่งภาครัฐมี
นโยบายที่จะสรางใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการขนสงสินคาแหงภูมิภาคอินโดจีนแลว ระบบการคาไรกระดาษจึงสมควรที่
จะไดรับสรางขึ้นอยางรวดเร็วดวยประการทั้งปวง

