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การประยุกต์ใช้แนวคดิรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อลด

ขัน้ตอนการออกใบอนุญาตนําเข้าและส่งออกสินค้ายุทธศาสตร์ไทย

ประเภทประมงแช่แขง็ 

Applying e-Government Concepts to Reduce the Import and Export 

Licensing Process of Thailand Strategic Goods,  

Frozen Fishery Category 

 

ไชยนนัท์ ปัญญาศริิ (Chaiyanant Panyasiri) 1 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีศ้กึษาแนวทางการปรับใช้แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพ่ือลด

ขัน้ตอนการออกใบอนุญาตนําเข้าและส่งออกสินค้าประมงแช่แข็ง จากการวิเคราะห์ปัญหาในเชิงเทคนิค

และในเชิงการปฏิบตัิในกระบวนการออกใบอนุญาตพบว่า กระบวนการขอใบอนุญาต ในขัน้ตอนต่างๆ 

ส่วนใหญ่นัน้ยงัเป็นระบบแบบฟอร์มกระดาษ การท่ียงัไม่ได้มีการปรับใช้ระบบเอกสารออนไลน์ ส่งผลต่อ

ระยะเวลาท่ีใช้ในการพิจารณาออกใบอนุญาต นอกจากนี ้การจดัเตรียมเอกสารและกรอกข้อมลูเพ่ือการ

ตรวจสอบในกระบวนการนําเข้า หรือ ส่งออกซํา้ซ้อนจากหลายหน่วยงาน จึงทําให้ใช้เวลานานกว่าปรกต ิ

เกิดต้นทุนด้านราคา ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการและธุรกิจอาหาร

ทะเลแช่แข็งโดยรวม  ผลการวิจยันําไปสูข้่อเสนอแนะในการพฒันาระบบเครือข่ายกลางในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูท่ีจะทําหน้าท่ีกระจายข้อมลูขา่วสารไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การสร้างเพจแบบฟอร์มออนไลน์ท่ีใช้

การกรอกข้อมลูเพียงครัง้ ตลอดจนการพฒันาระบบสารสนเทศเช่ือมตอ่ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐท่ีสามารถ

รองรับได้ครบทัง้สามหน้าท่ีอนัได้แก่ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) การนําข้อมลูกลบัมาใช้ซํา้ 

(Reuse) และการโอนถ่ายข้อมลู (Exchange) กระบวนการนําแนวคิด e-Government มาปรับใช้ให้
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กระบวนการมีความคลอ่งตวัขึน้ จะนําไปสูก่ารเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจประมงแช่แข็งไทย

ในตลาดการค้าโลก 

 

คาํสําคัญ:  สินคา้ประมงแช่แข็ง,  การนําเข้าและการส่งออก, รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, ความสามารถในการ

แข่งขนั 

 

Abstract 

This research studies an approach to adapt e-Government concept to reduce the 

process of import and export permission for frozen fishery products. The technical and 

operational analyses reveals manual and paper based for most part of the process, causing an 

excessive length of time for permission process. Additionally, document preparation and forms-

filling for multiple inspection procedures are quite a redundant process, thus, time consuming, 

causing excessive cost, all affecting competitiveness of the entrepreneurs and the whole frozen 

fishery product business. Base on the findings, a development of the central network to collect, 

to storage, and to distribute all the information to all related government agencies is strongly 

recommended. In addition to the creation of an on-line platform that enable one completion for 

all transactions, the development of information system that capable of connecting several 

government agencies in three main functions of e-document, reuse, and exchange of data is 

also recommended. The adaptation of e-Government concept to facilitate the process will 

substantially increase the competitiveness of Thai fishery business in world market competition. 

 

Keywords:  Frozen Fishery Product, Import and Export, e-Government, Competitiveness 

 

บทนํา 

รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government) เป็นแนวคดิ และกลไกสําคญัในการบริหารจดัการ 

สาธารณะยุคใหม่ของประเทศ เป็นการพฒันาและปรับปรุงการทํางานของภาครัฐโดยการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการให้บริการสาธารณะผา่นเครือขา่ยอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพ

การเข้าถึงบริการของภาครัฐ เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงาน ดงันัน้ การบริหารจัดการยุคใหม่จึงใช้

นวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี ้เทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นกลไกด้านนโยบายและ

ยทุธศาสตร์เพ่ือนําประเทศไทยไปสู่สถานะของประเทศเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นการสร้างคณุค่าผ่านการใช้องค์
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ความรู้และการสร้างมลูคา่เพิ่มอย่างยัง่ยืน ตามแนวทางนโยบาย Thailand 4.0 ท่ีถือเป็นวาระแห่งชาติใน

ปัจจบุนั 

ในระบบการค้าระหว่างประเทศ สินค้าประมงแช่แข็งถือเป็นสินค้ายทุธศาสตร์ในเชิงพาณิชย์อย่าง

หนึ่งซึ่งนํารายได้เข้าประเทศ สินค้าประมงแช่แข็ง หมายถึง สินค้ายุทธศาสตร์การค้าโลกของไทยท่ี

ครอบคลมุสินค้า ส่ีประเภทหลกัๆ ได้แก่ 1) กุ้ ง (Shrimp)  2) ปลา (Fish)  3) ป ู(Crab)  และ 4) ปลาหมกึ 

(Cephalopod) ท่ีผา่นการแปรรูปถนอมอาหารด้วยวิธีการแช่เยือกแข็งในอณุหภมูิ -18 องศาเซลเซียส 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การค้าสินค้าดงักล่าวก็ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเชิง

โครงสร้างในระบบการค้าโลก อันเน่ืองมาจากข้อตกลงภายใต้องค์การความร่วมมือและเครือข่ายด้าน

การค้าการลงทนุตา่งๆ ทัง้ในระดบัทวิภาคี ระดบัภมูิภาค และระดบัโลก โดยมีแนวโน้มยกเลิกกําแพงภาษี

ตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี (Free Market Economy) และกลบัมาใช้กําแพงการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี 

(Non-Tariff Barriers-NTB) เป็นกลไกในการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขนั (Competitiveness) 

ของประเทศ NTB ซึ่งหมายถึง มาตรการกีดกันทางการค้าโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคใน 

ประเทศ เพ่ือคุ้มครองการจ้างงานภายในประเทศ และเพ่ือปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร

ภายในประเทศ  NTB ได้กลายมาเป็นอปุสรรคทางการค้าท่ีต้องใช้ระยะเวลาและความพยายามอย่างมาก

ในการแก้ไขปัญหาของประเทศผู้สง่ออก จากสถานการณ์ความท้าทายในบริบทของการสง่ออกสินค้าไทยสู่

ตลาดโลก การวิจยันีจ้ึงมุ่งศกึษาประเด็นว่าด้วยการปรับใช้แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 

ในการลดขัน้ตอนและเพิ่มประสทิธิภาพของกระบวนการสง่ออกสนิค้าประมงแช่แข็ง   อนัจะนําไปสูก่ารเพิ่ม

สมรรถนะการแขง่ขนัของสนิค้ายทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลและศึกษาขัน้ตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตในกระบวนการนําเข้าและ

สง่ออกตา่งๆ ของหน่วยงานภาครัฐท่ีออกให้แก่ผู้ประกอบการสนิค้าประมงแช่แข็ง 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาในเชิงเทคนิคและในเชิงการปฏิบัติในกระบวนการตรวจสอบและออก

ใบอนญุาตในการนําเข้าและสง่ออกสนิค้าประมงแช่แข็งจากมมุมองของหน่วยราชการและผู้ประกอบการ 

3. เพ่ือตรวจสอบและระบุขัน้ตอนท่ีมีการปรับใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการทําธุรกรรมและระบุ

ขัน้ตอนในกระบวนการท่ีจะสามารถนําระบบ e-Government มาปรับใช้ 

 

 

 

 



สยามวิชาการ ปีท่ี 22 เลม่ท่ี 2 ฉบบัท่ี 39 สิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2564 

Siam Academic Review Vol.22, No.2, Issue 39, August 2021 – December 2021 

 

 

 

- 40 - 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ข้อมลูอ้างอิงในการทําความเข้าใจกระบวนการขอใบอนญุาตต่างๆ เพ่ือการสง่ออกและนําเข้า

สินค้าประมงแช่แข็งของผู้ประกอบการไทยและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีความชัดเจน ถูกต้อง 

ทนัสมยัตามการปฏิบตัจิริงและเข้าใจง่าย 

2. ข้อมลูในการพฒันาระบบสารสนเทศ เพ่ือลดขัน้ตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและ

ออกใบอนญุาตในการนําเข้าและสง่ออกสินค้าประมงแช่แข็งซึง่จะนําไปสูก่ารเพิ่มสมรรถนะการแข่งขนัของ

สนิค้ายทุธศาสตร์ไทยในตลาดโลก 

3. ข้อเสนอแนะในการปรับใช้แนวคิด e-Government เพ่ือการลดขัน้ตอนและเพิ่มประสิทธิภาพ

การตรวจสอบและออกใบอนุญาตในการนําเข้าและส่งออกสินค้าประมงแช่แข็งโดยหน่วยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวข้องทัง้หมด ซึง่จะนําไปสูก่ารเพิ่มสมรรถนะการแขง่ขนัของสนิค้ายทุธศาสตร์ไทย 

 

แนวคดิรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์  (e-Government) 

รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government) คือ ชดุของแผนงานและกิจกรรมของภาครัฐท่ีนํา 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ พฒันาหน่วยงานตลอดจนให้บริการ รัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์เป็นทัง้แนวทางการบริหารจดัการภาครัฐสมยัใหม่และวิธีการบริหารจดัการหน่วยงานของ

รัฐสมยัใหม ่เพราะเป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขา่ยส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตมาประยกุต์ใช้เพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาครัฐ ยกระดับการให้บริการประชาชนให้ได้รับการบริการจาก

ภาครัฐท่ีดีขึน้ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในเชิงการแข่งขนัของประเทศ (สํานกังานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร, 2558) 

 รูปแบบและวิธีการการให้บริการของภาครัฐต่อประชาชนในระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์               

e-Government  มีดงันี ้

 1. One-Stop Services: การขอรับบริการได้หลายบริการได้ท่ีจดุบริการท่ีเดียวแบบเบด็เสร็จ 

 2. Non-Stop Services: การบริการโดยไมมี่วนัหยดุ (7 วนัตลอด 24 ชัว่โมง) 

 3. Any-Stop Services: การขอรับบริการของหน่วยงาน A จากท่ีทําการของหน่วยงาน B ได้ 

 4. More Access Points: ความสามารถรับบริการของรัฐได้จากหลายจดุบริการไม่เฉพาะท่ีทําการ

ของรัฐเท่านัน้ 

 5. Electronic Application: การบริการแสดง รายการ  รายงาน หรือ ย่ืนเอกสาร ของทางราชการ

ผา่นอินเทอร์เน็ต 

 6. Electronic Saving: การรักษาความปลอดภยัของข้อมลูบนอินเทอร์เน็ต 

 7. Electronic Disclosure: การให้บริการข้อมลูขา่วสารและการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 
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 8. Government e-Services หรือ e-Commerce: การสง่เสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ของรัฐ อนัครอบคลมุถึง Government to Citizen (G2C) หรือ Government to Business (G2B) ซึง่เป็น

แนวคิดและวิธีการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัหวัข้อวิจยัในเร่ืองนี ้ได้แก่ กระบวนการขอใบอนญุาตส่งออกและ

นําเข้าสนิค้าประมงแช่แข็งระหวา่งหน่วยงานภาครัฐกบัผู้ประกอบการ (Government to Business-G2B) 

 รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์คือ การท่ีภาครัฐให้บริการประชาชนโดยยดึหลกัดงัตอ่ไปนี ้

1. ท่ีเดียว คือ ประชาชนสามารถติดตอ่ขอรับการบริการจากหน่วยงานของรัฐท่ีจดุเดียว โดยได้รับ

บริการแบบเบด็เสร็จจากหน้าเว็บไซต์ท่ีบรูณาการบริการตา่งๆ ท่ีเคยอยู่อย่างกระจดักระจายให้มารวมอยู่ท่ี

เดียวได้ เช่น ระบบ NSW (National Single Window) และ ระบบ SFW (Fishery Single Window) เป็นต้น 

2. ทนัใด คือ หน่วยงานของรัฐสามารถให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนโดยมีการตอบรับ

แบบทนัทีทนัใด (Real Time) ไม่ต้องเสียเวลารอการตอบกลบัทางเอกสาร และสามารถทราบผลลพัธ์ได้

อยา่งทนัท่วงที 

3. ทั่วไทย คือ ประชาชนสามารถใช้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกท่ีเพราะรัฐบาล

อิเลก็ทรอนิกส์สามารถเช่ือมโยงประชาชนคนไทยทกุท่ีในโลกให้สามารถเข้าใช้บริการของภาครัฐได้โดยผา่น

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

4. ทกุเวลา คือ ประชาชนสามารถใช้บริการออนไลน์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ทกุเวลาเน่ืองจาก

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตเปิดทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง และสามารถรับบริการนอกเวลา

ราชการได้ 

5. ทัว่ถึงและเท่าเทียม คือ การให้บริการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทําให้ประชาชนมีความเสมอ

ภาคและเท่าเทียมในโอกาสการเข้ารับบริการจากภาครัฐโดยไม่จําเป็นต้องเดินทางมาติดต่อรับบริการท่ี

หน่วยงานของรัฐ  

6. โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล คือ การให้บริการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีความโปร่งใส

และตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมลูได้เพราะรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นแหล่งข้อมลูท่ี

เปิดเผย (ประสบโชค ประมงกิจ, 2549 อ้างอิงในสํานกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558) 
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ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้าง Thailand National Single Window (NSW) 

ท่ีมา : ATS Work Service Co., Ltd., 2017  

 

 รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ทําให้เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการทํางานของหน่วยงานของรัฐ

ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการให้บริการ โดยสามารถแบง่กลุม่ผู้ รับบริการออกเป็น  4 ประเภท ดงันี ้

 1. การให้บริการจากภาครัฐสู่ประชาชน (Government to Citizen: G2C) เป็นการให้บริการ

พืน้ฐานจากภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐไปสู่ประชาชนโดยตรง ประชาชนสามารถทําธุรกรรมโดยผ่าน

เครือขา่ยสารสนเทศของภาครัฐ โดยอินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีจะรองรับและสามารถตอบสนองกบั

กิจกรรมท่ีประชาชนขอรับบริการได้ เช่น การชําระเงินภาษี การรับฟังความคดิเห็นของประชาชน การค้นหา

ข้อมลูซึง่ภาครัฐดําเนินการให้บริการข้อมลูผา่นเว็บไซต์ เป็นต้น  

 2. การให้บริการจากภาครัฐสูภ่าคเอกชน (Government to Business: G2B) เป็นการให้บริการ

พืน้ฐานจากภาครัฐ หรือหน่วยงานของรัฐไปสูภ่าคเอกชน โดยภาครัฐจะต้องให้การบริการท่ีรวดเร็วโปร่งใส  

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงมีความถกูต้องของข้อมลู เช่น การจดทะเบียนการค้า การจดัซือ้จดัจ้าง

อิเลก็ทรอนิกส์และการชําระภาษี การขอใบอนญุาตตา่งๆ เพ่ือการสง่ออกสนิค้า เป็นต้น  

 3. การให้บริการจากภาครัฐสูภ่าครัฐ (Government to Government: G2G) เป็นการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาช่วยในการทํางานระหวา่งหน่วยงานของรัฐหรือภายในหน่วยงานของรัฐ โดยเปล่ียนแปลง

รูปแบบการทํางานใหมด้่วยการใช้ระบบสารสนเทศของภาครัฐร่วมกนัเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว

และสามารถเช่ือมโยงข้อมลูภาครัฐ รวมทัง้ สามารถแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารระหว่างกัน และทําให้เกิด
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การทํางานร่วมกนั เช่น ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบญัชีและการเงิน ระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น  

 4. การให้บริการจากภาครัฐสูข้่าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (Government to Employee: G2E) 

 กลา่วโดยสรุป รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) หมายถึง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มา

ประยุกต์ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการทํางานขององค์กรและระหว่างองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ ความ

คลอ่งตวั ความโปร่งใสตรวจสอบได้ หรือ หมายถึง การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหาร

จดัการงานบริการสาธารณะของภาครัฐ  เช่น ระบบการพฒันาบคุลากรภาครัฐ ระบบสวสัดกิาร  เป็นต้น  

 

โลจสิตกิส์ 

 โลจิสติกส์ (Logistics) คือ ระบบการจดัการการสง่สินค้า ข้อมลู และทรัพยากรอย่างอ่ืนจากผู้ผลิต

ต้นทางไปยงัผู้บริโภคตามความต้องการของลกูค้า โลจิสติกส์เก่ียวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมลูการ

ขนส่ง การจดัการวสัดคุงคลงั การจดัการวตัถดุิบและการบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์ จึงเป็นช่องทางหนึ่งของ

ห่วงโซอ่ปุทานท่ีเพิ่มมลูคา่ของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานท่ี  

 โลจิสติกส์ มีองค์ประกอบหลกัในสามศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกันในการเคล่ือนย้ายสินค้าและบริการ 

ดงันี ้ 

1.  วิศวกรรมศาสตร์  มีสาขาท่ี เ ก่ียวข้องโดยตรง คือ วิศวกรรมอุตสาหการ ( Industrial 

Engineering) และ วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) เป็นการเคล่ือนย้ายสินค้าเป็นหลกั เพ่ือให้การ

ขนส่งสินค้านัน้ มีประสิทธิภาพสงูสดุ ใช้ทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเชือ้เพลิง หรือ เวลาในการขนส่งให้

น้อยท่ีสดุ 

2. บริหารธุรกิจ เก่ียวข้องกบัการขนส่งระหว่างประเทศโดยจะพิจารณา ภาษี กฎหมาย ค่าระวาง 

นโยบายหรือยุทธศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศ และ การค้าระหว่างประเทศเพ่ือนํามา

ประกอบการวางแผนการขนสง่สนิค้าไปยงัประเทศตา่งๆ 

3. การจดัการสารสนเทศ เป็นการศกึษาในส่วนของ Software และ Hardware โดยนํามาควบ

รวมกนัเป็น Solution หรือบริการท่ีจะช่วยให้การดําเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์มีความคลอ่งตวัมากขึน้ ใน

การเคล่ือนย้ายสนิค้าและบริการ  

กระบวนการโลจิสตกิส์จะครอบคลมุกิจกรรมหลกั ดงันี ้ 

 1) Order Management หรือ Customer Service คือ การจดัการการรับหรือสง่สินค้า และ การ

บริการลกูค้า 

 2) Packaging คือ การใช้บรรจภุณัฑ์มาบรรจสุนิค้า 

 3) Material Handling คือ การขนถ่ายวสัดภุายในโรงงาน หรือ ในคลงัสนิค้า 



สยามวิชาการ ปีท่ี 22 เลม่ท่ี 2 ฉบบัท่ี 39 สิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2564 

Siam Academic Review Vol.22, No.2, Issue 39, August 2021 – December 2021 

 

 

 

- 44 - 

 4) Transportations (Domestic and International) คือ การขนสง่สนิค้าระหวา่งสถานท่ีตา่งๆ ทัง้

ในและตา่งประเทศ 

 5) Warehouse Management (Layout, Locations, Control Technology or Equipment, and 

Facility) คือ การจดัการคลงัสนิค้า ไมว่า่จะเป็นการวางผงัสนิค้า หรือ สถานท่ีท่ีจะตัง้คลงัสนิค้า 

 6) Inventory Control Systems คือ ระบบในการบริหารสนิค้าคงคลงั เพ่ือให้เกิดการหมนุเวียน

หรือกระจายสนิค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 7) Supplier Management คือ การบริหารจดัการผู้จดัหาวตัถดุบิ (Suppliers) เพ่ือให้ได้ วตัถดุบิท่ี

มีคณุภาพ และเพียงพอตอ่ความต้องการในเวลาท่ีเหมาะสม 

 8) Distribution Center หรือ Distribution Hub คือ การกําหนดแหลง่ท่ีตัง้ในการกระจายสนิค้า 

เพ่ือให้เกิดการกระจายสนิค้าได้อยา่งทัว่ถงึ 

 9) Manufacturing หรือ Production Control คือ ระบบควบคมุการผลติ 

จะเห็นได้วา่ แนวการปรับใช้ e-Government ในระบบศลุกากรจะมีสว่นเก่ียวข้องกบัเร่ืองของการ

จดัการสารสนเทศ ท่ีเป็นหนึง่ในองค์ประกอบหรือมิตท่ีิสําคญัของ Logistics ในการใช้ IT เข้าช่วยในการทํา

ให้กิจกรรมการนําเข้าสง่ออกสนิค้าระหวา่งประเทศมีความสะดวก คลอ่งตวั รวดเร็ว ถกูต้องและมี

ประสทิธิภาพมากขึน้ อาจเรียกได้วา่ การจดัการสารสนเทศเป็นตวักํากบัควบคมุกิจกรรมเหลา่นีท้ัง้หมด 

 

ระเบยีบวธีิวจิัย 

 งานวิจยันี ้ใช้เทคนิควิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจาก  

แหล่งข้อมลูออนไลน์ของหน่วยราชการและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นการวิจยั และข้อมลูท่ีได้จาก

การลงพืน้ท่ีสงัเกตการณ์ (Observations) และการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interviews) กบัผู้ ให้ข้อมลู

หลกั (Key Informants) เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการในการขอใบอนญุาตส่งออกนําเข้า

ทัง้หมด รวมทัง้ ปัญหาในการใช้งานระบบทัง้แบบท่ีเป็นกระดาษแบบฟอร์มเอกสารและระบบออนไลน์ 

เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีมีสามารถตอบวตัถปุระสงค์ในการศกึษาวิจยัได้มากท่ีสดุ 

 ขัน้ตอนการดําเนินการวิจยัมี 2 ขัน้ตอน ดงันี ้

 ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาข้อมลูเอกสาร (Documentary Study) โดยการทบทวนวรรณกรรม ค้นคว้า

ข้อมลูจากเอกสารทางวิชาการ หนงัสือ ตํารา บทความ ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาวิจยั ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเร่ือง

ความสามารถในการแขง่ขนัของสนิค้าเกษตรไทยในเวทีการค้าโลก สิง่กีดกนัทางการค้าในรูปแบบท่ีไมใ่ช่ 

ภาษี (Non Tariff Trade Barriers-NTB ) ความสามารถในการแขง่ขนั (Competitiveness) ของสนิค้า 

ประมงแช่แข็งไทย ระบบการบริหารจัดการเอกสารราชการ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)  

ระเบียบราชการและขัน้ตอนการดําเนินการขออนญุาต ตรวจสอบ และขอรับใบอนญุาตจากหน่วยงาน ซึง่



สยามวิชาการ ปีท่ี 22 เลม่ท่ี 2 ฉบบัท่ี 39 สิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2564 

Siam Academic Review Vol.22, No.2, Issue 39, August 2021 – December 2021 

 

 

 

- 45 - 

ข้อมลูในประเดน็ตา่งๆ เหลา่นี ้ผู้วิจยัใช้การสืบค้น รวบรวม และประมวลมาจาก รายงานประจําปีงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง ส่ืออินเทอร์เน็ต ฐานข้อมลูออนไลน์ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนคูมื่อ และรายงาน

ประจําปีท่ีได้รับมอบมาจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในระหวา่งการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลู  

 ขัน้ตอนท่ี 2 การสงัเกตการณ์และการสมัภาษณ์เชิงลึก (Observation and In-depth Interview) 

เพ่ือเก็บข้อมลู ในการสํารวจกระบวนการขอใบอนุญาตส่งออกและนําเข้าในธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งใน

ประเทศไทยนี ้ผู้ วิจยัได้สร้างแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview form) ซึ่งเป็นการ

วิจัยแบบเฉพาะเจาะจง โดยจํากัดขอบเขตของการศึกษาลงไปท่ีกระบวนการเดียวท่ีครอบคลุมถึงผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง (Stakeholders) หรือตวัแสดง (Actors) หลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ประกอบการในธุรกิจ

สินค้าประมงทะเลแช่แข็ง ผู้ ประกอบวิชาชีพพาณิชย์นาวี เจ้าของธุรกิจห้องเย็น หน่วยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวข้องกบักระบวนการในการเก็บคา่ธรรมเนียม ตรวจสอบ และให้บริการจากกระทรวงเกษตร กระทรวง

พาณิชย์ กระทรวงการคลงั ตลอดจนสมาคมการค้าท่ีเก่ียวข้อง เป็นจํานวนทัง้สิน้ 12 องค์การ ทัง้นี ้เพ่ือให้

ได้ข้อมลูท่ีครอบคลมุ ครบถ้วน และมีความน่าเช่ือถือสามารถนําข้อค้นพบการศกึษาท่ีได้ไปประยกุต์ใช้เพ่ือ

ปรับปรุงกระบวนการขอใบอนุญาตนําเข้าและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งให้เป็นระบบออนไลน์ท่ีเพิ่มขีด

ความสามารถในเชิงการแข่งขนั (Competitiveness) ให้แก่อตุสาหกรรมประมงไทย ตลอดจนสามารถใช้

เป็นต้นแบบสําหรับสนิค้ายทุธศาสตร์ทางการเกษตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

 

ผลการวจิัย 
 1. ผลการศึกษาขัน้ตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตในกระบวนการนําเข้าและส่งออก

ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่ออกให้กับผู้ประกอบการสินค้าประมงแช่แข็ง 

 จากการลงพืน้ท่ีศึกษาและสํารวจ พบว่า สินค้ายุทธศาสตร์ไทยในหมวดประมงแช่แข็งตามท่ีได้

สํารวจข้อมูลจากสมาคมอาหารทะเลแช่เยือกแข็งไทย มีการแบ่งหมวดสินค้าอาหารทะเลแช่แข็ง เป็นส่ี

ประเภทหลกั ได้แก่ 1) กุ้ ง (Shrimp)  2) ปลา (Fish)  3) ป ู(Crab)  และ 4) ปลาหมกึ (Cephalopod) และ 

จากบญัชีรายละเอียดการจําแนกประเภทพิกดัศลุกากรสินค้าสตัว์นํา้และผลิตภณัฑ์สตัว์นํา้ ในแนบท้าย

ประกาศศลุกากรท่ี 5/2559 ลงวนัท่ี 15 มกราคม 2559 ได้แบง่ตามพิกดัศลุกากร รหสัสถิต ิหรือ หน่วยนบั มี

ทัง้หมด 3,729 รายการ ครอบคลุมสตัว์นํา้เกือบทุกประเภท ได้แก่ กุ้ ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก เม่นทะเล 

ปลาดาว แมงกะพรุน และอ่ืนๆ  สว่นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการสง่ออกและนําเข้าอาหารทะเลแช่

แข็งในระเบียบราชการปัจจุบัน มีดังนี ้1) กรมศุลกากร 2) กรมประมง 3) กรมปศุสัตว์ 4) กรมการค้า

ระหว่างประเทศ 5) สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา และ 6) สมาคมอาหารทะเลแช่เยือกแข็งไทย 

ดงัท่ีจะนําเสนอผลการวิจยัจากการสํารวจขัน้ตอนและกระบวนการโดยสรุปออกมาในรูปแบบของตาราง

และแผนภาพดงัตอ่ไปนี ้
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ขัน้ตอนและกิจกรรมท่ีต้องดําเนินการทัง้หมดในกระบวนการนําเข้าสนิค้าประมงแชแ่ข็งมีดงันี ้

 

ตารางที่ 1 ขัน้ตอนและกิจกรรมท่ีต้องดําเนินการทัง้หมดในกระบวนการนําเข้าสนิค้าประมงแช่แข็ง 
 

ลาํดบั

ที่ 

ภารกจิและขัน้ตอนปฏิบัต ิ หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 ย่ืนขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศลุกากรทาง

อิเลก็ทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) 

กรมศลุกากร กระบวนการตาม

รอบ 

2 ลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration 

Database) และทําบตัรประจําตวัผู้ นําเข้า –

สง่ออก และ/หรือ บตัรผู้ รับมอบอํานาจ   

กรมการค้า

ตา่งประเทศ 

กระบวนการตาม

รอบ 

3 แจ้งความประสงค์เข้าใช้ระบบสารสนเทศ       

ขออนญุาตนําและสัง่อาหารเข้าประเทศไทย 

สนง. คณะกรรมการ

อาหารและยา 

กระบวนการตาม

รอบ 

4 ย่ืนแจ้งผลติภณัฑ์สขุภาพก่อนการนําเข้า 

(License per Invoice) 

สนง. คณะกรรมการ

อาหารและยา 

กระบวนการราย 

Shipment  

5 ขออนญุาตและจดทะเบยีนผู้ มีอาชีพในการ

ประมง การค้าสนิค้าสตัว์นํา้ ผลติภณัฑ์สตัว์นํา้ 

และ อตุสาหกรรมสตัว์นํา้  

กรมประมง กระบวนการตาม

รอบ 

6 ขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง    

(ทบ.2) 

กรมประมง กระบวนการตาม

รอบ 

7 ลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ Fisheries Single 

Window (FSW)  

กรมประมง กระบวนการตาม

รอบ 

8 ขออนญุาตนําสตัว์นํา้บางชนิดเข้ามาใน

ราชอาณาจกัร 

ขออนญุาตนําสตัว์/ซากสตัว์เข้ามาใน

ราชอาณาจกัร 

ขออนญุาตนําเข้าตาม พรบ. สงวนและคุ้มครอง

สตัว์ป่า 

กรมประมง กระบวนการราย 

Shipment ตาม 

พรบ. ประมง 

พรบ. โรคระบาดสตัว์ 

พรบ. สงวนและ

คุ้มครองสตัว์ป่า 
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ลาํดบั

ที่ 

ภารกจิและขัน้ตอนปฏิบัต ิ หน่วยงาน หมายเหตุ 

9 พิธีการศลุกากร (ใบขนสนิค้าและใบกํากบัฯ) กรมศลุกากร กระบวนการราย 

Shipment 

10 ผู้ นําเข้าหรือตวัแทนบนัทกึข้อมลูบญัชีราคา

สนิค้าทกุรายการเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์และสง่

ข้อมลูไปยงักรมศลุกากรเพ่ือตรวจสอบข้อมลู

เบือ้งต้นในใบขนสนิค้า 

กรมศลุกากร กระบวนการราย 

Shipment 

11 การตรวจสนิค้า กรมประมง กระบวนการราย 

Shipment 

12 การตรวจสนิค้า สนง. คณะกรรมการ

อาหารและยา 

กระบวนการราย 

Shipment 

13 ชําระคา่อากร ตรวจสนิค้ารับสนิค้า กรมศลุกากร กระบวนการราย 

Shipment 
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ภาพที่ 2 แสดง Flowchart ของกระบวนการนําเข้าสนิค้าประมงแช่แข็งโดยละเอียด 
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รายละเอียดขัน้ตอนกระบวนการสง่ออก (Export) สนิค้าประมงทะเลแช่แข็งในประเทศไทย 

 

ตารางที่ 2 สรุปรายการท่ีต้องดําเนินการทัง้หมดในกระบวนการสง่ออกสนิค้าประมงแช่แข็ง 
 

ลาํดบั

ที่ 

ภารกจิ หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 ย่ืนขอลงทะเบยีนเป็นผู้ผา่นพิธีการศลุกากรทาง

อิเลก็ทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) 

กรมศลุกากร กระบวนการตามรอบ 

2 ลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database) 

และทําบตัรประจําตวัผู้ นําเข้า –สง่ออก และ/หรือ 

บตัรผู้ รับมอบอํานาจ   

กรมการค้า

ตา่งประเทศ 

กระบวนการตามรอบ 

3 ขออนญุาตและจดทะเบยีนผู้ มีอาชีพในการประมง 

การค้าสนิค้าสตัว์นํา้ ผลติภณัฑ์สตัว์นํา้ และ 

อตุสาหกรรมสตัว์นํา้  

กรมประมง กระบวนการตามรอบ 

4 ขึน้ทะเบยีนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) กรมประมง กระบวนการตามรอบ 

5 ลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ Fisheries Single 

Window (FSW) 

กรมประมง กระบวนการตามรอบ 

6 สมคัรเป็นสมาชิกสมาคมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง

ไทย 

สมาคม

อาหารทะเล

แช่เยือกแข็ง

ไทย 

กระบวนการตามรอบ 

(ถ้าสง่กุ้ งไป USA / EU) 

7 ขออนญุาตนําสตัว์หรือซากสตัว์ออกนอก

ราชอาณาจกัร  (ร.9) 

กรมประมง กระบวนการราย 

Shipment 

8 ขออนญุาตสง่ออกตามมาตรา 23 หรือ มาตรา 24 

พรบ. สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า 2535 (สป.5) 

กรมประมง กระบวนการราย 

Shipment  

9 พิธีการศลุกากร (ใบขนสนิค้าและใบกํากบัฯ) กรมศลุกากร กระบวนการราย 

Shipment 
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ลาํดบั

ที่ 

ภารกจิ หน่วยงาน หมายเหตุ 

10 ผู้สง่ออกหรือตวัแทนบนัทกึข้อมลูบญัชีราคาสนิค้าทกุ

รายการเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์และสง่ข้อมลูไปยงั

กรมศลุกากรเพ่ือตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้นในใบขน

สนิค้า 

กรมศลุกากร กระบวนการราย 

Shipment 

 

11 การตรวจสนิค้า กรมประมง กระบวนการราย 

Shipment 

12 ขอใบรับรองสขุอนามยัสนิค้าสตัว์นํา้  

(Health Certificate) 

ขอใบรับรอง DS-2031 (Shrimp Exporter’s/ 

Importer’s Declaration) 

กรมประมง กระบวนการราย 

Shipment 

13 ขอใบรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้า  

(Certificate of Origin : C/O)  

กรมการค้า

ตา่งประเทศ 

กระบวนการราย 

Shipment 

14 การตรวจสนิค้าชําระอากร  กรมศลุกากร กระบวนการราย 

Shipment 

15 สง่ออก และ บริหารสทิธิประโยชน์ภาษีอากรตามท่ีผู้

สง่ออกได้รับ  

 กระบวนการราย 

Shipment 
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ภาพที่ 3 แสดง Flowchart ของกระบวนการสง่ออกสนิค้าประมงแช่แข็งโดยละเอียด 
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 2. ผลการศึกษาปัญหาในเชิงเทคนิคและในเชิงการปฏิบัติในกระบวนการตรวจสอบและ

ออกใบอนุญาตในการนําเข้าและส่งออกสินค้าประมงแช่แข็งจากมุมมองของหน่วยราชการและ

ผู้ประกอบการ 

 ปัญหาในขัน้ตอนการนําเข้า หรือ สง่ออกสนิค้าประมงแช่แข็ง ในเชิงนโยบายและการบริหารจดัการ

จากความเห็นของกลุม่ผู้ ให้ข้อมลูหลกั ทัง้จากภาครัฐและผู้ประกอบการมีประเดน็หลกัดงัตอ่ไปนี ้

 1) หน่วยงานของรัฐท่ีต่างก็มีอํานาจหน้าท่ีและระเบียบปฏิบตัิในการตรวจสอบและกํากบัดแูลการ

นําเข้า หรือ สง่ออกสินค้าอาหารทะเลแช่เยือกแข็งโดยหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง ขาดความเป็นเอกภาพ ทํา

ให้เสียเปรียบประเทศคูค้่าในการเจรจาเปิดตลาด หรือตอ่รองทางการค้า นอกจากนี ้ยงัขาดประสทิธิภาพใน

การดําเนินการกํากบัดแูลและรับรองสนิค้า 

 2) การท่ีสนิค้าฯ ถกูตรวจสอบในกระบวนการนําเข้า หรือ สง่ออกจากหลายหน่วยงาน เป็นภาระแก่

ผู้ ประกอบการในด้านต้นทุนและต้นทุนเวลา ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐในกระบวนการท่ีไม่เป็นไปตามหลกัประสิทธิภาพ 

(Efficiency) เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีใช้ดลุพินิจในการ

ตดัสนิใจดําเนินการได้มาก 

 3) ปัญหาในการท่ีผู้ประกอบการต้องเข้าสู่กระบวนการขอใบอนุญาตต่างๆ ทัง้ทางด้านจํานวน

เอกสารใบอนญุาตหลายขัน้ตอนตามระเบียบราชการท่ีส่วนใหญ่ยงัเป็นระบบแบบฟอร์มกระดาษอยู่ และ 

ปัญหาของระยะเวลาท่ีใช้ในการพิจารณาออกใบอนญุาตนานเกินไป ตลอดจนการอนมุตัิตา่งๆ จะเป็นการ

เรียกผู้ประกอบการมาให้ข้อมลูเพิ่มเติม (Red Light) มากกว่าท่ีจะเป็นไปตามระบบท่ีอนุมตัิตามขัน้ตอน

(Green Light) หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องดําเนินการในลกัษณะของผู้ตรวจสอบ (Regulator) มากกว่าท่ี

จะมีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน และอํานวยความสะดวก (Facilitator) 

 4) ปัญหาและข้อจํากดัตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในโครงสร้างการตรวจสอบการนําเข้าสง่ออกอาหารทะเลแช่

แข็ง เป็นปัญหาท่ีเกิดมาจากโครงสร้างการกํากับดแูลของหน่วยงานภาครัฐท่ียงัคงมีการแบ่งแยกอํานาจ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายและระเบียบราชการท่ีมีมาก่อน รวมทัง้ มี

ประเด็นทางการเมืองและผลประโยชน์อยู่เบือ้งหลงั ทําให้ขาดความเป็นเอกภาพ และการประสานงาน

ร่วมมือระหว่างภาครัฐกบัภาคธุรกิจเอกชน และระหว่างภาครัฐด้วยกนัในการเอือ้อํานวยการดําเนินธุรกิจ

และขยายโอกาสในการแขง่ขนัของประเทศในเวทีการค้าโลก 
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 3. ผลการศึกษาเพื่อระบุขัน้ตอนที่มีการปรับใช้ระบบอเิล็กทรอนิกส์ในการทาํธุรกรรมและ

วิเคราะห์ขัน้ตอนที่จะสามารถนําระบบ e-Government มาปรับใช้ 

 การวิจยัพบวา่ กระบวนการจดัท่ียงัไมเ่ป็นขัน้ตอน และสามารถทําธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ได้มี

รายละเอียดดงันี ้

 การสํารวจขัน้ตอนการนําเข้า (Import) พบสว่นท่ียงัไมเ่ป็นอิเลก็ทรอนิกส์ มีทัง้หมด  7 จาก 

14 กระบวนการ ดงัตอ่ไปนี ้

 

ตารางที่ 3  ขัน้ตอนการนําเข้า (Import) ท่ียงัไมเ่ป็นระบบอิเลก็รอนิกส์ 
 

ขัน้ตอน

ที่ 

กระบวนงาน สถานะของการปรับระบบให้เป็น

อเิล็กทรอนิกส์ 

1 การลงทะเบียนผู้ประกอบการ  

(กระทรวงพาณิชย์) 

เฉพาะกระบวนการย่ืนคําร้องเป็นระบบ Online  

2 การลงทะเบียนเป็นผู้ผา่นพธีิการ

ศลุกากร 

ตดิตอ่ด้วยตวัเองหรือผา่นตวัแทนบริษัท   

3 การแจ้งความประสงค์เข้าใช้ระบบ

สารสนเทศ (อ.ย.) 

ในการย่ืนหนงัสือแจ้งความประสงค์ต้องย่ืนเป็น

เอกสาร แตเ่ม่ือผา่นแล้ว จะต้องเข้าใช้งานโดยผ่าน 

website www.egov.go.th 

4 การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการ

ประมง (ทบ.2) 

ยงัไมมี่การปรับใช้ระบบออนไลน์ในกระบวนงาน 

เป็นการย่ืนเอกสารด้วยตนเองทัง้หมด  

5 การขออนญุาตและจดทะเบยีนผู้ มี

อาชีพในการประมง (อ.6) 

ยงัไมมี่การปรับใช้ระบบออนไลน์ในกระบวนงาน 

เป็นการย่ืนเอกสารด้วยตนเองทัง้หมด 

6 การลงทะเบยีนเข้าใช้งานในระบบ 

Fisheries Single Window (FSW)  

ยงัไมมี่การปรับใช้ระบบออนไลน์ในกระบวนงาน 

เป็นการย่ืนเอกสารแบบ Manual ทัง้หมด  

10 การขออนญุาตนําเข้าหรือสัง่อาหารเข้า

มาในราชอาณาจกัร 

ย่ืนเอกสารด้วยตนเองทัง้หมด 
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สว่นขัน้ตอนการสง่ออก (Export) ท่ียงัไมเ่ป็นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ มีทัง้หมด  8 จาก 14 กระบวนการ ดงันี ้

 

ตารางที่ 4  ขัน้ตอนการส่งออก (Export) ที่ยังไม่เป็นระบบอเิล็กทรอนิกส์ 
 

ขัน้ตอน

ที่ 

กระบวนงาน สถานะของการปรับให้เป็นระบบ

อเิล็กทรอนิกส์ 

1 การลงทะเบยีนผู้ประกอบการ  

(กระทรวงพาณิชย์) 

เฉพาะกระบวนการย่ืนคําร้องเป็นระบบ Online  

2 การลงทะเบยีนเป็นผู้ผา่นพธีิการศลุกากร ย่ืนด้วยตนเอง 

3 การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการ

ประมง 

ยงัไมมี่การปรับใช้ระบบออนไลน์ในกระบวนงาน 

เป็นการย่ืนเอกสารทัง้หมด 

4 การขออนญุาตและจดทะเบยีนผู้ มีอาชีพใน

การประมง 

ยงัไมมี่การปรับใช้ระบบออนไลน์ในกระบวนงาน 

เป็นการย่ืนเอกสารทัง้หมด 

5 การลงทะเบยีนเข้าใช้งานในระบบ 

Fisheries Single Window (SFW)  

ยงัไมมี่การปรับใช้ระบบออนไลน์ในกระบวนงาน 

เป็นการย่ืนเอกสารทัง้หมด 

6 การสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมอาหารแช่

เยือกแข็งไทย 

ย่ืนใบสมคัรทางไปรษณีย์ ย่ืนเอกสาร และ เข้าสู่

กระบวนการตรวจสอบ 

12 การขอใบรับรอง DS 2031  ตดิตอ่ด้วยตนเอง (Manual) 

14 การตรวจปลอ่ยสนิค้า ณ ท่าสง่ออก ตดิตอ่ด้วยตนเอง (Manual) 

 

สาเหตขุองปัญหาช่องว่างดิจิทลั (Digital Gaps) มาจากการท่ีหน่วยงานภาครัฐขาดบคุลากร ขาด

เคร่ืองมือ และงบประมาณจดัหาและบํารุงรักษาระบบการย่ืนคําร้องและพิจารณาออกใบอนุญาตงานให้

เป็นดิจิทลัทัง้กระบวนการ ในกระบวนการอนมุตัิคําขอตา่งๆ หน่วยราชการจําเป็นต้องเชิญ ผู้ส่งออก ผู้ นํา

เข้า หรือ ตวัแทนท่ีทําธุรกรรมมาชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเติม (Red Light) มากกว่าท่ีจะเป็นไปตามระบบของการ

อนุมตัิตามขัน้ตอน (Green Light) และจากการท่ีหน่วยราชการท่ีมีความเก่ียวข้องกับกระบวนการราย 

Shipment ยงัคงออกใบอนญุาตเป็นกระดาษเพ่ือการตรวจสอบป้องกนัการทําซํา้หรือแอบอ้าง เพราะเช่ือว่า 

การให้ผู้ประกอบการถือไปย่ืนหน่วยงานตอ่ไป จะดแูลตรวจสอบได้ง่ายกวา่แบบออนไลน์ 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 1. e-Governance เพื่อลดความซํา้ซ้อน และลดต้นทุน 

ข้อค้นพบ : จากการท่ีหน่วยงานภาครัฐจําเป็นต้องออกใบอนุญาตเป็นเอกสารกระดาษ เพราะ

สามารถป้องกนัการแอบอ้างไปใช้ใน Shipment หรือ Transaction อ่ืนๆ ต้องการความมัน่ใจและข้อมลูท่ี

ถกูต้องในการยืนยนัตวับุคคลหรือนิติบคุคลของผู้ประกอบการ อีกทัง้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คุ้นเคยและ

นิยมใช้บริการบริษัทชิปปิง้ทํางานด้านเอกสารติดตอ่ราชการ และในบางกรณี ประเทศจดุหมายปลายทาง

สง่ออกยงัไมย่อมรับการย่ืนเอกสารแบบ Digital  

ข้อเสนอแนะ : พฒันาระบบเครือข่ายกลางในการรับข้อมลู แล้วกระจายข้อมลูไปยงัหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง โดยทําแบบฟอร์มท่ีกรอกข้อมลูเพียงครัง้เดียว พฒันาระบบสารสนเทศเช่ือมตอ่ระหวา่งหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีสามารถรองรับได้ครบทัง้สามหน้าท่ีอนัได้แก่ e-Document  Reuse  และ Exchange เช่น กรมการ

ค้าต่างประเทศสามารถส่งข้อมูลการอนุญาตส่งออกสินค้าถึงกรมศุลกากรได้โดยตรงไม่ต้องผ่าน

ผู้ประกอบการ เป็นต้น จึงต้องมีแผนงานรองรับในการพฒันาระบบในการเช่ือมตอ่ระบบระหว่างหน่วยงาน

ของรัฐ และ ยกระดบัไปเป็นการเช่ือมตอ่ระบบในอาเซียนและทัว่โลกเป็นลําดบัตอ่ไป  

 2. e-Government เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

ข้อค้นพบ : ระยะเวลาท่ีหน่วยราชการใช้เวลาในการพิจารณาออกใบอนญุาตนานเกินไป เพราะมี

จํานวนแบบฟอร์มกระดาษและเอกสารประกอบการขอใบอนญุาตในขัน้ตอนตา่งๆ ตามระเบียบราชการ 

มากจนใช้ระยะเวลาการตรวจสอบและพิจารณานาน โดยมีจํานวน (Volume) ของการซือ้ขาย หรือ  

Transactions จากผู้ประกอบการเป็นจํานวนมากในแต่ละรอบปีท่ีส่งเข้ามาในระบบ ทัง้ Online และ 

Manual การท่ีหน่วยงานภาครัฐขาดบคุลากร ขาดเคร่ืองมือ แต่มีปริมาณงานท่ีมากและมีงบประมาณใน

การจดัหาและบํารุงรักษาระบบงานไม่เพียงพอ ในทางการปฏิบตัิ กระบวนการอนมุตัิคําขอต่างๆ ผู้ส่งออก 

และผู้ นําเข้าสว่นใหญ่จะต้องไปชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเติม (Red Light) มากกว่าท่ีจะเป็นไปตามระบบของการ

อนมุตัิตามขัน้ตอน (Green Light) รวมทัง้ ความล่าช้าจากความไม่เสถียรของระบบท่ีตวั Server ท่ีการ

ทํางานยงัไมมี่ประสทิธิภาพเพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ   

1. ขยายเวลาทํางานเพ่ือรับเร่ืองและใช้ระบบ Online รับเร่ืองแบบ Real Time 24 ชัว่โมง  

2. เพิ่มบคุลากร เพิ่มเคร่ืองมือ และเพิ่มห้องปฏิบตักิารให้สามารถรองรับปริมาณงานท่ีมากได้  

3. โอนถ่ายงานให้ภาคเอกชนรับเหมาช่วงไปดําเนินภารกิจ (Outsourcing หรือ Sub-Contracting) 

ด้วยการตรวจสอบควบคมุโดยภาครัฐ  

นอกจากนัน้ ควรพัฒนาระบบรับคําขอรับใบอนุญาตตามแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ตรวจสอบเพ่ือรับใบอนญุาตตา่งๆ ให้เป็น Single Inspection Body โดยปรับปรุงระบบกฎหมายเป็นสิง่แรก 
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และเช่ือมโยงระบบออนไลน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการนําเข้าและส่งออกสินค้า

ประมงแช่แข็งทัง้หมด พร้อมพฒันาระบบท่ีรองรับการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature)  

โดยทัง้หมดควรมีแผนงานรองรับเพ่ือสร้างระบบ Single Inspection Body ตรวจสอบและออกใบรับรองทกุ

แบบในหน่วยงานเดียวและสง่ข้อมลูผ่านระบบเข้า Fishery Single Window (FSW) และ National Single 

Window (NSW) ตามลําดบั โดยมีการฝึกอบรมและพฒันาให้ทัง้ภาครัฐและผู้ประกอบการให้เข้าสูร่ะบบ

การทําธุรกรรมออนไลน์ในทุกขัน้ตอนของการส่งออกและนําเข้า มีการจดัทําคู่มือผู้ประกอบการ เผยแพร่

และ Access ได้ทางเว็บไซด์และทางเอกสารตีพิมพ์ และมีการกําหนดแผนงานด้านงบประมาณการพฒันา

ระบบให้มีประสทิธิภาพในการรองรับการใช้งานระบบ e-Document  

 3. e-Government ในการอาํนวยความสะดวกในการใช้งานระบบ 

ข้อค้นพบ : จากการศกึษาระบบพบวา่ ขาดความสะดวกในการใช้งานด้านการประสานงาน 

แลกเปล่ียนข้อมลู (Exchange) และการใช้ซํา้ข้อมลู (Reuse) ระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐ จงึทําให้ 

ผู้ประกอบการไม่สามารถขอใบอนุญาตหรือใบรับรองได้ครบตามกระบวนการท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดโดยการ

ลงทะเบียนข้อมูลผ่านระบบท่ีดูแลรับผิดชอบโดยหน่วยงานเดียว (เช่น กรมประมง หรือ กรมศุลกากร)  

นอกจากนี ้ระบบยงัไม่อํานวยความสะดวกในการชําระคา่ธรรมเนียมตา่งๆ  ณ จดุเดียวของผู้ประกอบการ 

และ การโอนเงินท่ีเก็บได้เข้าสู่กระทรวงการคลงั  ผู้ประกอบการต้องเดินทางไปรับเอกสารจากหน่วยงาน

ด้วยตนเอง ผู้ประกอบการต้องนําเอกสาร และหลกัฐานต่างๆ ไปย่ืนด้วยตนเอง และผู้ประกอบการยงัต้อง

ชําระคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ด้วยวิธีจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนผ่านธนาคาร ส่วนปัญหาด้านการ Reuse และ 

Exchange ข้อมลูระหว่างองค์การภาครัฐเป็นปัญหาเชิงเทคนิคการใช้งานระบบ Unix ท่ีไม่สามารถใช้กบั

ภาษาอ่ืนได้ จึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองต่างๆ ได้ครอบคลมุทุกประเภท

เพราะภาษาของโปรแกรมยงัเป็นคนละภาษา การจะปรับปรุงแก้ไขต้องมีงบประมาณลงทุนเพ่ือการเขียน

โปรแกรมขึน้มาใหม ่

ข้อเสนอแนะ : เน้นท่ีการปรับปรุงระบบในเชิงเทคนิค ควรพฒันาระบบ e-Document ท่ีมี

คุณสมบตัิ ดงัต่อไปนี ้สามารถชําระค่าธรรมเนียมหรือชําระค่าบริการได้หลายช่องทาง สามารถรองรับ

ใบกํากบัสินค้า (Invoice) และหนงัสือรับรองคณุภาพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถรองรับเอกสาร

หรือการสง่ข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐและองค์การท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 

แสดงแผนท่ีตัง้ของสถานประกอบการโดยการกําหนดพกิดับน Application Google Map เพ่ือท่ี 

ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสถานะของตนเอง รวมถึงสถานะของแตล่ะ Shipment ว่าอยู่ท่ีขัน้ตอนใด 

โดยระบบการชําระเงินท่ีสะดวกจ่ายเข้าหน่วยงานเดียว นอกจากนี ้ระบบอาจรวบรวมสถิติต่างๆ ของการ

สง่ออกแตล่ะ Shipment วา่มีปัญหาหรืออปุสรรคในขัน้ตอนใดบ้าง ทัง้นี ้เพ่ือนํามาแก้ไข ปรับปรุง ตอ่ไป 
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 4. e-Government เพื่อสนับสนุนธรรมาภบิาลในระบบการส่งออกและนําเข้า 

ข้อค้นพบ : จากการท่ีสินค้าประมงแช่แข็งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากหลายหน่วยงาน 

เช่น ในระบบการตรวจสอบและกักกนั (Quarantine) การตรวจสอบความปลอดภยัด้านอาหาร (Food 

Safety) การตรวจสอบสขุอนามยั (Health Inspection) การตรวจสอบถ่ินกําเนิด (Source of Origin)  

โควต้าส่งออก (Export Quota) เป็นต้น เหล่านีเ้ป็นกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

สามารถใช้ดลุพินิจในการตดัสินใจได้มาก และ ทําให้ทัง้ฝ่ายผู้ตรวจกบัผู้ถกูตรวจสะดวกใจในการใช้ระบบ

เอกสารในการทําธุรกรรมมากกว่า เพราะสามารถเจรจาต่อรองและปรับแก้ได้ ดงันัน้ ปัญหาการแอบอ้าง 

ทําปลอม หรือใช้ซํา้เอกสารราชการท่ีออกมาเป็นใบอนญุาตหรือใบรับรองตา่งๆ ในกระบวนการสง่ออกหรือ

นําเข้า Shipment  อ่ืนๆ การทจุริตโดยการหลีกเล่ียงหรือลดจํานวนเงินในการจ่ายภาษีการค้าตา่งๆ ทัง้หมด

นีทํ้าให้เช่ือวา่ยงัต้องควบคมุตรวจสอบโดยใช้ระบบเอกสารท่ีพิมพ์ออกมาแสดง  

ข้อเสนอแนะ : ปรับกระบวนการสง่ออกและนําเข้าทกุขัน้ตอนให้เป็นระบบออนไลน์ โดยใช้หลกั

วา่ หากข้อมลูไมส่มบรูณ์ระบบจะไมดํ่าเนินการ (Run) ตอ่และไมมี่ผลลพัธ์ (Outcomes) ของคําขอนัน้ๆ แต่

หากมีเหตสุดุวสิยัข้อขดัข้องทางเทคนิค ควรมีบคุลากรรองรับ (Stand by) ให้ความชว่ยเหลือในการ

ดําเนินการกบัข้อมลู การพฒันาระบบการออกใบอนญุาตและใบรับรองนี ้จะชว่ยเพิ่มธรรมาภิบาลในการ

ทําธุรกรรมสําหรับทัง้ฝ่ายภาครัฐและผู้ประกอบการในการใช้ระบบระบบอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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