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• อับดับโลกของประเทศไทย 
• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
• แผน / นโยบาย / มติคณะรัฐมนตรี / กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ 
   ด าเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
• สรอ. กับภารกิจการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
• บทบาทของ สรอ. ต่อการพัฒนาระบบ e-Logistics 



Logistics Performance Index Ranking  

ปี 2010 ธนาคารโลกจัดให้ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 35 ของโลก (จาก 155) 
ด้านความสามารถการใหบ้ริการโลจิสติกส์ 
 
 

 
 

Source: : http://www1.worldbank.org/PREM/LPI/tradesurvey/mode1b.asp 

Logistics Performance Index 2010 SG JP HK KR CN ML TH IN VN 

RANK 2 7 13 23 27 29 35 47 53 

LPI Score 4.09 3.97 3.88 3.64 3.49 3.44 3.29 3.12 2.96 

Customs 4.02 3.79 3.83 3.33 3.16 3.11 3.02 2.70 2.68 

Infrastructure (Transportation & IT) 4.22 4.19 4.00 3.62 3.54 3.50 3.16 2.91 2.56 

International Shipments 3.86 3.55 3.67 3.47 3.31 3.50 3.27 3.13 3.04 

Logistics Competence  
(Quality of Logistics Services) 

4.12 4.00 
 

3.83 
 

3.64 
 

3.49 
 

3.34 3.16 
 

3.16 
 

2.89 

Tracking & Tracing 4.15 4.13 3.94 3.83 3.55 3.32 3.41 3.14 3.10 

Timeliness 4.23 4.26 4.04 3.97 3.91 3.86 3.73 3.61 3.44 

http://www1.worldbank.org/PREM/LPI/tradesurvey/mode1b.asp
http://www1.worldbank.org/PREM/LPI/tradesurvey/mode1b.asp
http://www1.worldbank.org/PREM/LPI/tradesurvey/mode1b.asp
http://www1.worldbank.org/PREM/LPI/tradesurvey/mode1b.asp
http://www1.worldbank.org/PREM/LPI/tradesurvey/mode1b.asp


Trading Across Borders Ranking  

ปี 2011 ธนาคารโลกจัดให้ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 12 ของโลก (จาก 183) 
ด้านประสิทธิภาพของระบบอ านวยความสะดวกทางการค้า 
 
 

 
 

Source: Doing Business 2011 Thailand : The World Bank and IFC 



Historical Data : Trading Across Borders 

Source: Doing Business 2011 Thailand : The World Bank and IFC 

Trade Across Borders 2007 2008 2009 2010 2011 

Rank 108 50 10 12 12 

Cost to Export 
(US$ per container) 

848 615 625 625 625 

Document for Export 
(Number) 

9 7 4 4 4 

Time for Export (Days) 24 17 14 14 14 

Cost to Import 
(US$ per container) 

1042 786 795 795 795 

Document for Import 
(Number) 

12 9 3 3 3 

Time for Import (Days) 22 14 13 13 13 



Detail on Trading Across Borders in Thailand 

Source: Doing Business 2011 Thailand : The World Bank and IFC 



Documents for Export and Import 

Source: Doing Business 2011 Thailand : The World Bank and IFC 



• อับดับโลกของประเทศไทย 

• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจสิติกส์ของประเทศไทย 
• แผน / นโยบาย / มติคณะรัฐมนตรี / กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ 
   ด าเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
• สรอ. กับภารกิจการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
• บทบาทของ สรอ. ต่อการพัฒนาระบบ e-Logistics 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2550 Source: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

19% 
(2548) 

16% 
(2554) 



Source: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

Stage I (1998 ) 

Manual  
Operations 

Stage II (1998 -2006) 

Customs  
EDI Services 

Customs  
Paperless Services 

Stage III (2006-2008) 
National  

Single Window 

Stage IV (2008-2010) 



Source: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



Source: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



Source: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

National 
Single 

Window 

Banking 
& 

Insurance 
Industry 

e-Customs 
 

(e-Declaration,  
 

e-Container, 
 

 e-Manifest) 



ผูส้ง่ออก 
(เชน่ ในการ  
 สง่ออกกุง้ 
ในแตล่ะคร ัง้) 

- ยืน่ค าขอใบรบัรองสขุอนามยั 
- ย ืน่ค าขอใบอนญุาต น าออกซากสตัว ์(ร.9) 
- เอกสารแนบตา่งๆ เป็นกระดาษ (ยืน่เอกสาร 2 คร ัง้ ณ สถานที ่2 แหง่) 

ระบบ กระดาษ 

ระบบ Web ขอใบอนญุาต และหนงัสอืรบัรอง 
กรมปศสุตัว ์Browser (ยืน่ค าขอใบอนญุาตน าออกซากสตัว ์ร.9) 

(ในกรณีกุง้ – ขอผา่น กรมประมง) 

ระบบ Web Application 

ระบบ Web ขอใบอนญุาต และหนงัสอืรบัรอง 
กรมการคา้ตา่งประเทศ 

Browser (ยืน่ค าขอใบรบัรองแหลง่ก าเนดิสนิคา้) 

ระบบ Web Application 

ระบบศลุกากรไรก้ระดาษ  
กรมศลุกากร 

Server หรอื Browser 

- ยืน่ขอ้มลูใบขน (Declaration) 
- ยืน่ขอ้มลู Invoice 
- ยืน่ขอ้มลู Packing List 

กรมประมง 

ตวัอยา่งการสง่ออกกุง้ 

ระบบ EDI 

Source: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



National 
Single  

Window 

ระบบ Messaging Service 
กรมประมง 

ระบบศุลกากรไร้กระดาษ 
กรมศุลกากร 

ระบบ Messaging Service 
กรมการค้าต่างประเทศ 

ระบบ Messaging Service 
กรมปศุสัตว์ 

ผู้ส่งออก 
(เช่น ในการ  
 ส่งออกกุ้ง 
ในแต่ละครั้ง) 

ยื่นค าขอ และ 
เอกสารแนบ 
เพียงครั้งเดียว 
(ทาง Web หรือ 
  Messaging) 

- แลกเปลี่ยนข้อมูล 
   e-Permit/e-Cert หรือ ข้อมูลอื่นๆ  
   เมื่อต้องการตรวจหรือใช้   
   เอกสารนั้นข้ามหน่วยงาน 
-  มีการส่งต่อค าขออิเล็กทรอนิกส์  
   ไปยังแต่ละระบบแบบอัตโนมตัิ 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
งข

อง
ข้อ
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Source: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตวัอยา่งการสง่ออกกุง้ 



Source: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)  
คร้ังที่ 2/2554 เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2554 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติที่ประชุมให้เร่ง
ด าเนินการ ดังนี้ 
 
• ให้กรมศุลกากร และกระทรวงการคลัง เสนอแนวทางในการบริหารจัดการก าลังคนเพือ่
สนับสนุนการพฒันาการเชือ่มโยงขอ้มูลกับระบบ NSW ให้แล้วเสร็จทันภายในปี2558  
 
• ให้ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สศช.) ประสานส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สนับสนุนการปรับปรงุขั้นตอนการด าเนินงานของ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถลดขั้นตอนในกระบวนการออกใบรับรอง/ใบอนุญาต 
รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบในการปฏบิัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
น าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ให้กบัภาคธรุกิจได้อยา่งแทจ้ริง 

 



 
• ให้ สรอ. และ สพธอ. ศึกษาปัญหาและแนวทางในการด าเนินงานเพือ่สนับสนุนกรมศุลกากร
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ
เพื่อให้การจัดตั้งระบบ NSW เสร็จตามเป้าหมายในแผนปฏิบัตกิารพัฒนาระบบ NSW ของ
ประเทศ พ.ศ. 2554-2558  
 
•ส าหรับปัญหาอุปสรรคที่เหลือในกลุม่ความพร้อมทางกายภาพและสมรรถนะการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง และกลุ่มกฎระเบียบและกลไลขับเคลื่อน มอบหมายให้ สศช. 
ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ รวบรวมผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกีย่วข้องแต่ละปัญหา
อุปสรรค เพื่อจัดท าเป็นแผนการติดตามการด าเนนิงานที่สมบูรณ์ต่อไป 

 



• อับดับโลกของประเทศไทย 
• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
• แผน / นโยบาย / มติคณะรัฐมนตรี / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
  การด าเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
• สรอ. กับภารกิจการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
• บทบาทของ สรอ. ต่อการพัฒนาระบบ e-Logistics 



แผน / นโยบาย / มติคณะรัฐมนตรี / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับการด าเนินงานด้านรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ 

United Nations E-Government Development Index 

นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย 

นโยบายรัฐบาล (ใหม่)  
 

๔. นโยบายด้าน
เศรษฐกิจ  
 
๔.๕ นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

กรอบนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
• กรอบ IT ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓) 
• ICT Master Plan ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) 
• (รา่ง)แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารอาเซยีน ค.ศ.๒๐๑๕ 
• นโยบายบรอดแบนดแ์หง่ชาต ิ(๒๕๕๓) 
• แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่๑๑ 
• แนวทางในการน าประกาศคณะกรรมการธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิสไ์ปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ (CIO) (๒๕๕๔) 

มต ิครม. 
• การพัฒนาเครอืขา่ยสือ่สารขอ้มลูเชือ่มโยงหน่วยงานภาครัฐ (๒๕๔๘) 
• การพัฒนาระบบจดหมายอเิล็กทรอนกิสก์ลางเพือ่การสือ่สารในภาครัฐ (๒๕๕๐) 
• การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการองคก์รภาครัฐ (๒๕๔๘) 
• การพฒันาระบบ National Single Window : e-Logistics (๒๕๔๘) 

กฎหมายดา้นธุรกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์ 
• พระราชบญัญัตวิา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ. ๒๕๔๔   
• พระราชกฤษฎกีาก าหนดประเภทธรุกรรมในทางแพง่และพาณชิยท์ีย่กเวน้มใิหน้ ากฎหมายวา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิสม์าใชบ้งัคบัพ.ศ. 
๒๕๔๙ 
• พระราชกฤษฎกีาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการท าธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิสภ์าครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙  
• พระราชบญัญัตวิา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
• พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการควบคมุดแูลธรุกจิบรกิารการช าระเงนิทางอเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ. ๒๕๕๑  
• พระราชกฤษฎกีาก าหนดวธิกีารแบบปลอดภยัในการประกอบธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ. ๒๕๕๓ 
• (รา่ง) พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการควบคมุดแูลธรุกจิการใหบ้รกิารรออกใบรับรองเพือ่สนับสนุนลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ. ...  

ยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



• อับดับโลกของประเทศไทย 
• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
• แผน / นโยบาย / มติคณะรัฐมนตรี / กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
  การด าเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
• สรอ. กับภารกิจการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์
• บทบาทของ สรอ. ต่อการพัฒนาระบบ e-Logistics 



 

1. บรหิารจัดการโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น e-Government  ของประเทศ ใหม้กีารบรูณาการ

รว่มกนัของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บบรกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. ผลกัดนัการด าเนนิงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐใหม้คีวาม

มั่นคงปลอดภัยและสอดคลอ้งตามมาตรฐาน 

3. ใหค้ าปรกึษาหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

และพอเพยีง และสนับสนุนการเพิม่ศกัยภาพของบคุลากร ใหม้ทัีกษะความช านาญ

ระดบัสงู 

 

 

 

วสิยัทศัน ์
“Enabling Complete & Secure e-Government” 
 

ภารกจิ 

(Electronic Government Agency: EGA) 
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• อับดับโลกของประเทศไทย 
• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
• แผน / นโยบาย / มติคณะรัฐมนตรี / กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
  การด าเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
• สรอ. กับภารกิจการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
• บทบาทของ สรอ. ต่อการพัฒนาระบบ e-Logistics 







NSW 
ผู้ส่งออก/
น าเข้า 

Gateway GIN 

กรมศุลกากร 

การท่าเรือ 

การท่าอากาศยาน 

กรมการค้า 
ต่างประเทศ 

หน่วยงาน
ราชการอื่นๆ 

User Hosting Network 

Cloud Service 
Standard 
       - GDX 
Security 
      - Encryption 
      - CA 




