บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 58
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 308 ชัน้ 3 อาคารรัฐสภา 2
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม คือ
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
3. นายสมเกียรติ อึงอารี
4. นายเดชาธร เกิดภาพิพฒ
ั น
5. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม คือ
1. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
3. นายวสันต ฝมือชาง
4. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
5. นายฉกาจ วิสัย

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม คือ
1. นายธวัช สถิตวิทยา
2. นายจินดากร ตูจินดา
3. นายฐาปนา บุญหลา
4. นายเกรียงไกร ภูวณิชย
ผูชี้แจง คือ
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
1. นายเจษฎา อริยฉัตรกุล
2. นายสินมหัต เกียรติจานนท
กระทรวงคมนาคม
1. นางสาวอัมพร ชาติบษุ ยมาส
2. นายศักดิ์ณรงค หมวดโพธิ์กลาง

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสวนแผนงานและมาตรฐาน
ผูชวยผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญพิเศษ
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สํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม
1. ดร.กุลธน แยมพลอย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
2. ดร.ปริญญา ถนัดทาง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
3. นายภราดา ภูศิริ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
บริษัท เน็ตเบย จํากัด
นายพิชิต วิวฒ
ั นรุจิราพงศ

กรรมการผูจัดการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม

(ไมมี)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติเลื่อนการรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 57 วันอังคารที่ 16
กุมภาพันธ 2553 ออกไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
- พิจารณาเตรียมความพรอมการจัดเสวนาโตะกลม เรื่อง "e-Logistics เพือ่ ไทย
เขมแข็ง" วันศุกรที่ 19 มีนาคม 2553 ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 306-308 ชั้น 3
อาคารรัฐสภา 2 โดยเชิญวิทยากรและผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุม สรุปไดดงั นี้
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณา ปรึกษาหารือถึงขอมูลขอเท็จจริงเกีย่ วกับระบบ e-Logistics
ตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข สรุปไดดังนี้
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหทปี่ ระชุมทราบวา จาก
ประสบการณที่ไดมีการศึกษาติดตามการดําเนินงานดาน e-Logistics ของประเทศสิงคโปร พบวาสามารถ
ดําเนินการจัดทําซอฟตแวรเพื่อใชในการนําเขาและสงออกสินคาเปนระบบ Paperless ไดสําเร็จ จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาติดตามและไดขอมูลมาในระดับหนึ่งแลว ทั้งนี้ เห็นควรที่จะไดนาํ เสนอรัฐบาลเพือ่ เรงรัดใหมี
การดําเนินการใหสําเร็จตามแผนที่รัฐบาลไดกําหนดไว
ซึ่งในการประชุมหารือในวันนี้ ถือเปนการประชุมเพื่อรับทราบถึงสถานการณดาน e-Logistics
ของประเทศไทยวาไดมีการดําเนินการไปอยางไร มีปญหาอุปสรรคดานใด ซึ่งเมื่อไดรับฟงความเห็นจากทุกทาน
ในที่ประชุมวันนี้แลว จะไดมีการรวบรวมประเด็นความเห็นเพื่อประกอบการเสวนาโตะกลม เรื่อง “e-Logistics
เพื่อไทยเขมแข็ง” ที่จะจัดขึ้นในวันศุกรที่ 19 มีนาคม 2553 นี้ ซึง่ หากในเวทีเสวนามีความเห็นพองตองกันกับ
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ความเห็นของที่ประชุมในวันนี้ คณะกรรมาธิการจะไดดําเนินการวิเคราะห ประมวลผลและสรุปรายงานเสนอ
ตอนายกรัฐมนตรี และหนวยงานที่เกีย่ วของตอไป
ซึ่งประเด็นที่ประสงคใหรวมกันแสดงความคิดเห็น มีดังนี้
1. ปจจุบนั สถานการณดาน e-Logistics ในประเทศไทยเปนอยางไร
2. รัฐบาลควรที่จะดําเนินการใหการสนับสนุนการดําเนินการดาน e-Logistics อยางไร
นายเจษฎา อริยฉัตรกุล ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง ไดใหขอ มูลวา กรมศุลกากรไดดําเนินการดาน e-Logistics มาโดยตลอด เชน
e-Customs กรมศุลกากรไดเริ่มดําเนินการเต็มรูปแบบตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551 ซึ่งการใชงานก็เปนไปได
ดวยดีมาโดยตลอด ประกอบกับกรมศุลกากรดําเนินการในระบบ Paperless แลว จึงไดพยายามดําเนินการ
ประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับการนําเขาและสงออก ในเรื่องของใบอนุญาต/ใบรับรอง ซึง่ ปจจุบนั
กรมศุลกากรไดทําบันทึกความรวมมือ (MOU: Memorandum of Understanding) กับ 16 หนวยงานที่ตกลง
จะแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสดวยกัน โดยมีหนวยงานที่สามารถใชงานจริงไดแลวประมาณ 4
หนวยงาน ไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการคาตางประเทศ กรมปศุสัตว และการนิคมอุตสาหกรรม
และหนวยงานที่กําลังดําเนินการเชื่อมโยงกับกรมศุลกากร คือ สํานักงานคณะกรรมการออยและน้าํ ตาล
นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานทีอ่ ยูระหวางขัน้ ตอนการทดสอบการใชงานอยูประมาณ 11 หนวยงาน สวน
หนวยงานทีเ่ หลืออีก 16 หนวยงาน กรมศุลกากรไดมีนโยบายใหดําเนินการประสานงานเพื่อใหมีการทํา MOU
ใหไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้ ซึง่ กรมศุลกากรไดพยายามดําเนินการประสานงานใหแตละหนวยงาน
ทราบวาทําอยางไรใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลใบอนุญาต/ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อการนําเขาและสงออก
เพื่อใหผูประกอบการไดรับความสะดวก
ปจจุบัน กรมศุลกากรไมมีการใชใบขนสินคาที่เปนเอกสารอีกแลว โดยผูประกอบการจะสงทาง
อิเล็กทรอนิกส ขอมูลทัง้ หมดจะอยูในระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร ทั้งนี้ กรมศุลกากรใชระบบ List
Management ในการบริหารจัดการ หากเปน Green Line สามารถเขาไปยังคลังสินคาปลอยของไดเลยโดยไม
ตองพบเจาหนาที่ศุลกากร กรณีการเสียภาษีก็สามารถเสียภาษีผาน Bank (เปนอิเล็กทรอนิกส) ไดเลย ยกเวน
กรณีที่มีการสุมตรวจหรือใน List Profile ระบุวา Shipment ใดเกิดความนาสงสัย ก็ตองมาพบเจาหนาที่
ศุลกากรพรอมเอกสารขอมูลที่เกีย่ วของ โดยเจาหนาที่ศลุ กากรจะดําเนินการตรวจสอบตามภารหนาที่ไป กรณี
ที่ตองมีการตรวจสอบสําหรับสินคาขาเขา มีประมาณไมเกิน 30% สําหรับสินคาขาออก มีประมาณไมเกิน 35% ซึง่ การตรวจสําหรับสินคาขาออกจะมีนอยมาก ยกเวนสินคาที่ตองมีใบอนุญาตบางอยางหรือสินคาที่ตองมี
ใบสุทธินาํ กลับเพื่อตรวจสอบวาสินคาที่ออกไปเปนอะไร
ซึ่งทีก่ ลาวมาขางตน เปนสิ่งที่กรมศุลกากรไดดําเนินการพัฒนามาเพื่อลดขั้นตอนและเพื่อให
บริการที่รวดเร็วขึ้น ปจจุบันกรมศุลกากรพยายามดําเนินการติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหสามารถ
แลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสไดแตที่สําคัญ คือ ระเบียบกฎหมายที่เกีย่ วของของทุกหนวยงานยังอิง
กระดาษอยู ซึ่งหมายความวา ถึงแมจะมีเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแลวก็ยงั ตองใชกระดาษดวยอยูดี ซึ่งถือวา
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เปนอุปสรรคอยางหนึ่งที่ทาํ ใหการดําเนินการดาน e-Logistics ดําเนินไปดวยความลาชา ฉะนัน้ จึงจําเปนที่
จะตองมีการปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กี่ยวของใหทุกหนวยงานที่ดาํ เนินการเกี่ยวกับการนําเขาและสงออกให
สามารถใชอิเล็กทรอนิกสได โดยตองมีแนวคิดแบบบูรณาการ นอกจากนี้ รัฐบาลควรไดกําหนดใหเปนนโยบาย
ที่ชัดเจนในเรือ่ งของการนําเขาและสงออกวาตองเปนระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
และสามารถดําเนินการตรวจสอบไดอยางรวดเร็วเชนกัน เนื่องจากมีความเชื่อมโยงดานขอมูลที่รวดเร็ว
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานจะตองมีมาตรฐานที่จะใชในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงาน (ซึง่ แตละหนวยงานจะมีความตองการรายละเอียดในการแลกเปลี่ยนขอมูลแตกตางกัน) ซึง่
หนวยงานใดทีม่ ีระบบอิเล็กทรอนิกสแลวแตยังไมเปนมาตรฐานเดียวกันกับหนวยงานอื่นๆ ก็มีความจําเปนที่
จะตองดําเนินการปรับปรุงใหเปนมาตรฐานเดียวกันเพื่อความสามารถในการแลกเปลี่ยนขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในการปรับปรุงจะตองใชเวลาและตองขออนุมัติงบประมาณ ซึ่งบางกรมที่มีหนวยงาน
ดาน IT ก็สามารถของบประมาณไดงายกวา ทัง้ นี้ หากไมมีการดําเนินการแกไขปรับปรุงกฎหมายความสะดวก
ในการดําเนินงานดาน e-Logistics ก็จะไมเกิด
พิชิต วิวัฒนรุจิราพงศ กรรมการผูจัดการ บริษทั เน็ตเบย จํากัด ไดใหขอมูลวา
การนําเขา-สงออกมีความเกีย่ วของกับหนวยงานราชการระดับกรมไมต่ํากวา 30 กรม ที่ตองใชหลักฐาน
ใบอนุญาตเปนเอกสาร แตหากทุกหนวยงานสามารถแปลงเอกสารเปนระบบอิเล็กทรอนิกสไดก็จะเกิด
ประโยชนอยางสูงสุด แตประเด็นปญหาอยูที่วา จะดําเนินการอยางไรใหสามารถแปลงเอกสารเปนระบบ
อิเล็กทรอนิกสได ซึ่งก็จะเกี่ยวพันกับระเบียบกฎหมายทีก่ าํ หนดไวของแตละหนวยงาน ซึง่ หากรัฐบาลยังไมมี
การกําหนดนโยบายก็เห็นวาหนวยงานทีเ่ ปนฝายปฏิบัติก็สามารถที่จะนําเสนอผลักดันใหเกิดขึ้นไดเชนกัน
ซึ่งในความหมายของ e-Logistics ก็คือการเชื่อมโยงขอมูลเอกสารที่เปนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งถือเปนประเด็นที่
แตละหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาใหสามารถดําเนินการไดโดยเร็ว
นางสาวอัมพร ชาติบษุ ยมาส ผูชวยผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงคมนาคม ไดใหขอมูลวา กระทรวงคมนาคมไดพยายามดําเนินการดาน e-Logistics
ใหตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยเริ่มดําเนินการในรูปแบบบูรณาการตั้งแตป 2550 ซึ่งเปนการดําเนินการ
เกี่ยวกับใบอนุญาตตางๆ ซึง่ จะมีแผนระยะ 3 ปที่กระทรวงคมนาคมจะดําเนินการดานขอมูลมาตรฐาน
(Data Harmonization) และเปนการลดรูปแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสดวย จากการที่ไดศึกษาพบวาหาก
ดําเนินการตามขั้นตอนอิเล็กทรอนิกสแลวพบวาสามารถลดขั้นตอนลงไดเปนจํานวนมาก(รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารทีเ่ สนอตอที่ประชุมแลว)
ทั้งนี้ มีความเห็นดวยที่จะใหมีการดําเนินการปรับปรุงในเรื่องของกฎระเบียบตางๆ แต
ขณะเดียวกันก็มีความวิตกวาหากนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชดําเนินการทัง้ หมดแลวไมสามารถบริหารจัดการ
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพจะประสบกับปญหาใดบาง ดังนัน้ ในกฎหมายที่ดาํ เนินการแกไขของกระทรวง
คมนาคมจึงยังเปดชองใหสามารถใชระบบ Document ไดอยู

5

สําหรับปญหาอุปสรรคนั้นประกอบดวย ตัวกฎระเบียบทีจ่ ําเปนตองปรับปรุงใหมีความ
สอดคลองตอการดําเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส ซึง่ เห็นดวยที่จะตองมีการดําเนินนโยบายทัง้ ในลักษณะ
Top-Down และ Bottom-Up ไปพรอมกัน และอีกประการหนึง่ ก็คือความพรอมของระบบ Back Office ของแต
ละหนวยงาน นอกจากนี้ ขาราชการหรือบุคลากรจะตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานดานอิเล็กทรอนิกสอยาง
จริงจัง เต็มศักยภาพ และที่สาํ คัญคือ ผูบริหารจะตองสามารถดําเนินการ Sign หรือ Sign Nature เอกสาร
อิเล็กทรอนิกสทั้งหมดทีเ่ ขามาในระบบไดดวย ซึง่ ในเรื่องของมาตรฐานในการดําเนินการระหวางหนวยงาน
ตางๆ คงจะตองมีการดําเนินการประสานงานกันเพื่อใหสามารถดําเนินการรวมกันไดตอไป
นายสินมหัต เกียรติจานนท กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ใหขอมูลวา
ดาน e-Logistics นั้น จะตองพิจารณาเปนสองกลุมคือ ภาครัฐ และภาคเอกชน ฉะนัน้ การพัฒนาก็จะตอง
ดําเนินการพัฒนาควบคูกนั ไป โดยเฉพาะในกลุม Provider ตางๆ จะตองเขามามีสว นชวยในการพัฒนาใหมาก
ขึ้น สําหรับเรื่องมาตรฐานที่มคี วามแตกตางกันระหวางมาตรฐานขององคการศุลกากรโลก (WCO Data
Model) กับมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ (UN/CEFACT) ซึ่งมาตรฐานของ WCO ไดผานการรับรอง
ของผูบริหารกรมศุลกากรประเทศสมาชิกกวา 200 ประเทศทัว่ โลก เปนมาตรฐานทีถ่ ือวามีองคกรของรัฐเปนผู
รับรอง ในขณะที่มาตรฐานขององคการสหประชาชาติ เปนมาตรฐานทีม่ ีคณะทํางานเกือบ 30 คณะ โดยผูแทน
สวนใหญมาจากภาคเอกชน ดังนัน้ กรมศุลกากรจึงเลือกใชเปนมาตรฐานหลักในการเชื่อมโยงขอมูล
ภายในประเทศและระหวางประเทศทัว่ โลก
สําหรับในเรื่องของความปลอดภัยนั้น กรมศุลกากรไดนําเรื่องของ Digital Signature มาใช
เปนเวลาถึง 3 ปแลว จึงอยากใหหนวยงานตางๆ ที่ยงั ไมไดใชหรือกําลังจะใชมีความเชื่อมั่นที่จะใชใหถูกตอง
และปฏิบัติตามกฎเกณฑ กติกาทีก่ ําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสฯ อยาง
เครงครัด และประการสําคัญจะตองมีการพัฒนาองคความรูอยางเพียงพอ
ทั้งนี้ National Single Window ที่กรมศุลกากรเปนเจาภาพ เปนระบบที่เชื่อมโยงขอมูลทั่วโลก
นอกจากนีย้ ังไดมีการนําโครงสรางพื้นฐานบางสวนของโครงการ e-Government มาใชประกอบดวย เชน
กรมศุลกากรไดมีการประสานงานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ Up Grade เรื่อง
Government Information Network เปนโครงสรางพื้นฐานใหหนวยงานภาครัฐ 30 องคกรใช Network
เดียวกันในการ Plug In กับระบบ National Single Window ดวย แตอยางไรก็ดีจะตองมีการบูรณาการเพื่อ
ไมใหเกิดการซ้ําซอนในการปฏิบัติงานหรือเกิดการสะดุดของงานขึ้นได
ดร.กุลธน แยมพลอย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ
สํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร(สนข.) กระทรวงคมนาคม ใหขอมูลวา สวนใหญงานที่
สนข. ทําจะเปนเรื่องการลดตนทุนการขนสงในดาน Physical แตไมเกี่ยวของกับดาน Electronics โดยตรง
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ดร.ปริญญา ถนัดทาง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ หัวหนากลุม
ประยุกตนวัตกรรมเพื่อการวางแผน สํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร(สนข.) กระทรวง
คมนาคม ใหขอมูลวา ดาน Logistics ที่ สนข. ดูแล คือ Transport Logistics และ Supply Chain ฉะนัน้
โครงสรางพื้นฐานก็จะเนนไปที่ Transport Logistics วาเสนทางการนําเขาและสงออกสินคาเปนอยางไร เพื่อ
ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ลงในแผนทีซ่ ึ่งหนวยงานและประชาชนสามารถเขามาดู
ขอมูลดังกลาวไดตามลําดับชั้นที่ สนข. อนุญาตใหเขาดูไดมากนอยเพียงใด
ในการนี้ นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดหารือตอที่ประชุมเพือ่ หา
ขอสรุปถึงประเด็นที่จะสามารถทําใหเกิด e-Logistics ในประเทศไทยได ตองประกอบดวย
1. รัฐบาลจะตองมีความจริงจังในการสงเสริม ผลักดันใหเกิดขึ้น
2. ควรมีเจาภาพที่ชัดเจนในการดําเนินการดาน e-Logistics ของประเทศไทย
3. ควรมีการกําหนดกระบวนการและขัน้ ตอนในการดําเนินการดาน e-Logistics ที่ชัดเจน
4. ควรมีการแกไขกฎระเบียบทางดานเอกสารใหรองรับกับการดําเนินงานดาน e-Logistics
5. ควรเรงรัดใหพระราชบัญญัติการขนสงมีผลบังคับใชโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอืน่ ๆ

(ไมมี)

เลิกประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

